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Jelen szabályozás célja azon követelmények, feladatok, használati és működési tűzvédelmi, biztonságtechnikai
szabályok meghatározása, melyek betartása során elkerülhetők, illetőleg a minimálisra csökkenthetők a tűz,
baleset és tömegszerencsétlenségek kialakulásainak veszélyei.
Célunk, hogy amennyiben mégis bekövetkezik egy nem várt esemény, veszélyhelyzet, úgy mindenki, aki a
rendezvény biztonságos lebonyolításán dolgozik, vagy abban részt vesz, ismerje a veszélyhelyzet esetére
meghatározott elvégzendő feladatait.
A veszélyhelyzet kezelési dokumentáció alapjaiban határozza meg a rendészeti tárgyban a rendezvényen folyó
bármely tevékenység biztonságos, rendezett, rendeltetésszerű működésének biztosítását, illetőleg nem várt
rendvédelmi tárgyú események, cselekmények kapcsán végrehajtandó feladatokat.
A Talentis Event and Marketing Kft. tűzvédelmi feladatainak végzésére önálló tűzvédelmi szervezet nincs, a
feladatokat minden dolgozó a munkaköri feladataihoz kapcsolódóan a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott
körben köteles ellátni.
A tűzvédelmi feladatok ellátása során különös felelősség és feladatmennyiség hárul: elsősorban a felelős
rendezvényszervezőre, valamint az ügyvezetőre, a rendezőkre, a felelős helyszíni műszaki vezetőre, a biztonsági
szolgálat vezetőjére, valamint a rendezvény lebonyolítását felügyelő és biztosító biztonsági személyzetre.
A dokumentáció ezen passzusában felhívom a figyelmét minden munkavállalónak, hogy a dokumentációban
foglaltak megszegése az 2012. évi. I. törvény rendelkezései értelmében rendkívüli felmondással járhat.
„2012. I. Tv. 78 (1) A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással
megszüntetheti, ha a másik fél
a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős
mértékben megszegi, vagy
b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.”
A rendezvényen dolgozók a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő
szabálysértésekért anyagi felelősséggel tartoznak az érintett hatóságok ellenőrzése során kiszabott bírságok
tekintetében.
A rendezvény területén tevékenységet végző külsős vállalkozók, társaságok, jogi személyiségek, vendéglátó
és/vagy kereskedelmi egységet üzemeltető magán és jogi személyek a szabályzatban foglaltak szándékos, vagy
gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért büntetőjogi felelősséggel tartoznak az érintett hatóságok
irányában, valamint a hatóságok ellenőrzése során anyagi felelősséggel tartoznak a kiszabott bírságok
tekintetében.
A Talentis Event and Marketing Kft. által meghatalmazott személy jogosult a fentebb felsorolt külső szerződéses
vállalkozások tevékenységének azonnali szüneteltetésére, megszüntetésére, amennyiben a szabályzatban
foglaltakat megszegik, és/vagy veszélyeztetik a tűzvédelmi szempontból biztonságos működést.
Sopron, 2022. április 26.

Dokumentáció készítője

Felelős rendezvényszervező
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1. RENDEZVÉNY BEMUTATÁSA
1.1. RENDEZŐ ÉS ADATAI
1.1.1. A rendező szervezet neve, székhelye
Név:
Talentis Event and Marketing Kft.
Székhely:
8086 Felcsút, Fő utca 65.
Adószám:
26571171-2-07
Cégjegyzékszám:
07-09-030792
Képviseli:
Balogh Ernő, ügyvezető
Telefonszáma:
(30) 316 69 44
Felelős rendezvényszervező:
Molnár Zalán
Telefonszáma:
(70) 459 4463
E-mail címe:
molnar.zalan@t-eam.hu
1.1.2.

A zenés, táncos rendezvény nyilvántartásba vételi száma
Nyilvántartási szám: ____________________

1.1.3.

A kérelmező cégjegyzékszáma vagy vállalkozói nyilvántartási száma vagy bírósági nyilvántartásba
vételi száma
Cégjegyzék száma:
Adószáma:

1.1.4.

07-09-030792
26571171-2-07

A zenés, táncos rendezvény megnevezése
Vál-Völgyi Zsúr 2022

1.1.5.

A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése
Borfalu, gyermekjátékok, népi játékok, vendéglátó egységek (étel, ital), árusok, kiállítók, zenei
programok két zenei színpadon (nagyszínpad, kisszínpad).

1.1.6.

A zenés, táncos rendezvény gyakorisága, megtartásának napja, kezdésének és befejezésének
időpontja
Alkalmi rendezvény, 1 alkalommal, 2 napon keresztül
Időpontja és nyitvatartása:
1. nap
2022. június 4. szombat
2. nap
2022. június 5. vasárnap
Építés kezdete:
Bontás:

nyitvatartás: 10.00-24.00
nyitvatartás: 10.00-24.00

1 héttel a rendezvény előtt
A rendezvényt követő 3-4 nap

1.1.7.

A zenés, táncos rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan címe, helyrajzi száma, alapterülete
Ingatlan címe:
Alcsúti Arborétum – 8087 Alcsútdoboz, Kastélykert u. 2.
Helyrajzi száma:
Alcsútdoboz hrsz. 078
Használt terület:
az Arborétum területe hozzávetőlegesen 400.000 m2,,
melyből a tömegkoncentrálódással érintett terület
(rendezvényterület) hozzávetőlegesen: 17.760 m2
A terület további részei kiegészítő infrastruktúra területek, illetve az
Arborétum rendezvénnyel nem érintett, de a résztvevők által
látogatható területek.

1.1.8.

A rendezvény befogadóképessége
A rendezvény befogadó képessége:

1.1.9.

15.000 fő

A rendezvénytartás megszűnésének időpontja
A rendezvénysorozat 2022. június 5-én vasárnap 24.00 órakor fejeződik be.
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1.2. A RENDEZVÉNY
1.2.1. Területhasználat jogcíme
A rendezvénynek helyet adó ingatlant bérleti szerződéssel használja a rendezvény szervezője.
1.2.2.

1.2.3.

Helye és közvetlen környezete
A rendezvénynek az Alcsúti Arborétum ad helyet. A terület fás, rendezett állapotú. Nagyarányú
csapadék esetén is a terület a kijelölt útvonalakon könnyedén közlekedhető gépjárművel. A
rendezvény murvás úttal ellátott része jól közlekedhető. A domborzati viszonyoknak köszönhetően
a hirtelen időjárásváltozás lehetősége fennáll. A területen a fák állapotának vizsgálata, illetőleg
azok karbantartása a terület tulajdonosának, a Duna-Ipoly Nemzeti Park kötelezettsége, amit
folyamatosan elvégeznek a területen.
Megközelítés normál helyzetben
A rendezvény Alcsútdoboz település szélén található, a község legfontosabb megközelítése a 811es főúton lehetséges. A 811-es főút, az 1-es út, valamint az M1-es (E60) út felől megközelíthető. A
település megközelítése továbbá az M7-es (E71) út felől is elérhető. A rendezvényre való eljutás az
M1-es autópályáról érkezőknek a községen keresztül lehetséges. A megközelítés nagyobb forgalom
esetén is viszonylag könnyedén lehetséges.
A közönség egy része várhatóan a Vál-Völgyi Kisvasúttal érkezik majd, melynek megállója közvetlen
az arborétum mellett található. A gépjármű és gyalogos forgalmat a rendezvény biztonsági
szolgálata a rendezvény teljes időtartama alatt felügyeli és segíti.
A rendezvény üzemidejében gyalogosan a dottó, valamint a kisvasút megállója felől
megközelíthető. Az autós forgalom Etyek település felől, a 1-es út felől Felcsút településen
keresztül, az M7-es felől, továbbá a 811-es úton Székesfehérvár felől is meg tudja közelíteni a
rendezvény területét.
A rendezvény ideje alatt az Arborétum területéhez vezető bekötő út lezárásra kerül (Alcsútdoboz
Külterületi út 072/1., 072/2. és 075. hrsz. utak által határolt terület). Az építési és bontási
munkálatok alatt nem lesz lezárás.

1.2.4.

Megközelítés veszélyhelyzetben

1.2.4.1.
Főbb megközelítési útvonalak
A veszélyhelyzeti megközelítés irányai megegyeznek a normál helyzetben használható
megközelítési útvonalakkal. Vonulás esetén a biztonsági személyzet elsőbbségi vagy kizárólagos
felvonulási utat biztosít a mentésben, vagy katasztrófa-elhárításban résztvevők számára.
A teljes rendezvény közterület megközelíthető tűzoltó gépjárművekkel, a bejutás minden
mentésben résztvevő jármű részére akadálymentes. A rendezvény területén belül legalább 2,5 m
széles közlekedési útvonalak kerülnek kialakításra. Parkolás a gépjárművekkel a felvonulási utakon
tilos, melyet a biztonsági szolgálat felügyel.
Vonulás esetén a mentő, tűzoltó egységeknek tájékoztatást nyújt a rendezvény biztonsági
vezetője.
Az utakon veszélyhelyzetben nagyszámú, tömegesen menekülő emberre lehet számítani, így
fokozott óvatossággal kell megközelíteni a helyszínt.
Területrészek megközelítési útvonalai veszélyhelyzetben
A rendezvény helyszíne beavatkozás-taktikai szempontból két fő szekcióra tagolható:
• Nagyszínpad
• Kisszínpad
Mivel egzakt módon nem meghatározható a szabadtéri rendezvényeken telepített installáció
csoportok, kereskedelmi és szolgáltató építmények, rendezvényhelyszínek stb. közt megtartandó
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minimális tűztávolság, ezért az egyes szekciók között a legalább 2,5 m távolságot tartunk. A
„tűztávolság” megtartása alapvetően a kiépített és kijelölt közlekedési és menekülési útvonalakkal
megoldott. Az egyes vendéglátó egységek legfeljebb 30,0 m hosszúságú blokk vagy hálószerű
kialakításúak. Ezen jellegű építmények tekintetében tűzterjedés elleni védelem csak a blokkosított
egységek közt oldható meg, arra vonatkozóan számítás nem indokolt, nem készül.
Beavatkozás szempontjából a rendezvény helyszínéül szolgáló arborétum területén a 2,5 m széles
murvás útvonalak alkalmasak a tűzoltó gépjárművekkel történő közlekedésre.
1.2.5.

1.2.6.

Térkép
Az esemény megszervezés során több térkép is készül, melyen a legfontosabb információk
kerülnek feltüntetésre. A térképek a Mellékletben találhatóak.
Térképtípusok:
• Tűzvédelmi térkép a menekülési utakkal, áramtalanítási lehetőségekkel,
felvonulási útvonalakkal, tűzoltó készülékek elhelyezésével, az oltóvíz források
feltüntetésével, és az egyéb tűzoltási és tűzvédelmi eszközök és berendezések
elhelyezésének megjelölésével.
Terület felosztási egységei
A terület legfontosabb egységei funkciók tekintetében és az ott egyidejűleg tartózkodó vendégek
jelenléte alapján veszélyesség szerint kerülnek meghatározásra. Ezek alapján az alábbi területeket
jelöljük meg, melyek egyben a kiürítés szempontjából a releváns veszélyességi övezetek is. A
rendezvényen résztvevők túlnyomó többsége – hozzávetőlegesen 60-70%-a – egyidejűség
tekintetében ezeken területeken helyezkedik el.
• Nagyszínpad
• Kisszínpad

1.2.7.

Jogszabályi környezet
A rendezvényre vonatkozó legfontosabb jogszabályok, tűzvédelmi irányelvek, harmonizált és
honos szabványok eseti jellegű eltérési engedélyek az alábbiak:
A Kormány 23/2011. (III. 8.) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről szóló rendelkezései.
A tűzvédelmi és vészhelyzet kezelési szabályzat tartalmazza az 1996 évi. XXXI. Tv. a tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi, valamint a 9/2015. (III. 25.) a hivatásos
katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes
tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai
képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló jogszabályokban meghatározott
követelményeket.
A mentésről szóló 5/2006. (II.7.) EÜM rendelet
A betegszállításról szóló 19/1998. (VI.3.) NM rendelet módosításáról
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.
évi CXXXIII. törvény
24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és
ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról
MSZ EN 13782:2006 Ideiglenes szerkezetek. Sátrak. Biztonság
MSZ EN 14115:2002 Textíliák. Védőtetők, nagy sátrak és hasonló termékek anyagainak égési
viselkedése. Gyúlékonyság (angol nyelvű)
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MSZ CWA 15902-2:2009 Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények emelő- és
teherhordó berendezései. 2. rész: Alumínium és acél rácsos tartók, oszlopok tervezési, gyártási
és használati előírásai
MSZ CWA 15902-1:2009 Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények emelő- és
teherhordó berendezései. 1. rész: Általános követelmények (az alumínium és acél rácsos tartók,
oszlopok kivételével)
MSZE 24205-1:2012 Előadó-művészeti létesítmények. 1. rész: Általános tervezési előírások
MSZ EN ISO 7010:2013 Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések.
Regisztrált biztonsági jelzések
MSZ ISO 16069:2009 Grafikai jelképek. Biztonsági jelek. Menekülési útirányt jelző rendszerek
(SWGS-ek)
MSZ 1600-13:1982 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű
erősáramú villamos berendezések számára. Színházak és hasonló kulturális létesítmények
MSZ HD 60364-7-717:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-717. rész: Különleges
berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek
(angol nyelvű)
MSZ HD 60364-7-740:2007 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-740. rész:
Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Vásárokban,
vidámparkokban és cirkuszokban lévő szerkezetek, szórakoztató eszközök és pavilonok
ideiglenes villamos berendezései
MSZ HD 60364-7-714:2013 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-714. rész: Különleges
berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Szabadtéri világítóberendezések
(angol nyelvű)
MSZ 2364-711:2003 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-711. rész: Különleges
berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Kiállítások, bemutatók és
standok
TvMI 10.3:2022.06.13 számú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Szabadtéri rendezvények
TvMI 2.5:2022.06.13. számú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Kiürítés
1.2.8.

Program

1.2.8.1.

Program általános ismertetése

A rendezvény programterve Mellékletben található.
1.2.8.2.

Programhelyszínek bemutatása

A rendezényen két színpad kerül telepítésre. A Bor és Gasztro udvarban telepített mini színpad csak
zenei aláfestésre szolgál. A Bor és Gasztro udvarban 2x2 m-es faházak kerülnek felállításra. Külön
programhelyszín lesz biztosítva a gyerekjátékok, illetve a népi játékok és kézműves foglalkozások
részére. A rendezvényterület több helyszínén is felállításra kerülnek mobil wc blokkok, illetve
kiállítók, árusok, vendéglátó egységek. A legnagyobb érdeklődésre és a legnagyobb egyidejűen
együtt tartózkodó közönségre a két fő zenei helyszínen lehet számítani (nagyszínpad, kisszínpad).
1.2.8.3.
Kiegészítő programok
A zenei programok mellett számos kulturális és idegenforgalmi program, továbbá változatos
gasztronómiai kínálat színesíti a rendezvényt.
A mutatványos berendezésekre vonatkozó minősítések, felülvizsgálati jegyzőkönyvek a
berendezések kezelő helyiségeiben és/vagy a felelős rendezvényszervezőnél megtalálhatók
lesznek.
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A mutatványos berendezések tekintetében elvárjuk, hogy megfeleljenek az MSZ 13814
szabványban megfogalmazott követelményeknek.
1.2.9.

A rendezvény látogatottsága

1.2.9.1.
Várható nézőszámok időszakos felosztásban
A rendezvény két napos gasztronómiai fesztivál könnyűzenei koncertekkel kiegészítve, melyen a
látogatók egy része folyamatosan a rendezvényhelyszínen tartózkodik, a látogatók nagyobb része
azonban egy-egy rendezvénynapra látogat el. Tapasztalatunk alapján a rendezvény mind a két
napján résztvevő látogatók többsége már a nyitásra megérkezik, ez egy intenzívnek tekinthető
látogatói időszak. A nyitást követően folyamatos a vendégek érkezése és távozása.
A várható nézőszám minden esetben adott napi program függvénye, de a legintenzívebb látogatói
időszak minden napon az esti-éjszakai műsorsávban várható.
A vendégek jelentős része a színpadi produkció utolsó műsorának lezajlását követően hagyja el a
helyszínt, ez szintén egy nagyobb látogatói hullám, de már a rendezvényterület elhagyásának
tekintetében. Végül a rendezvény teljes lezajlását követően a folyamatosan, és időszakosan a
rendezvény területén tartózkodók egyaránt elhagyják a területet, mely ismét egy intenzívebb
időszak a terület elhagyásának tekintetében.
A felelős rendezvényszervező által kiállított nyilatkozat a rendezvény területén várható egyidejű
résztvevők számáról, létszámsűrűségéről Mellékletben megtalálható.
1.2.9.2.
Demográfia adottságok
A rendezvényre várhatóan nemre és egészségi állapotra tekintet nélkül minden korosztály érkezik.
Az egészen kicsi gyermekektől az idősebb korosztályig számítunk résztvevőkre. Jelen lesznek
cselekvésükben és mozgásukban korlátozott személyek is, akikre a biztonsági szolgálat kiemelt
figyelmet fordít.
Mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozottak részére nyújtott speciális
intézkedések
A rendezvény szervezői segítik a mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyek
eligazodását. Esetleges kiürítés, menekítés esetén a biztonsági személyzet kiemelt figyelmet fordít
rájuk.

1.2.9.3.

1.2.9.4.
Belépés a rendezvényre
A rendezvény ingyenes, a bejutás így nem korlátozott. A rendezvényterületre belépő látogatók
számát a beléptető ponton a biztonsági személyzet clicker kézi számláló segítségével ellenőrzi.
Amennyiben a rendezvény területén oly mértékben növekedne meg a látogatói létszám, hogy az
meghaladja a befogadóképességeket, úgy a rendezvényt biztosító biztonsági szolgálat korlátozza a
térre történő beengedést, szükség esetén a hivatalos szervek, hatóságok segítségét kéri.
1.2.10. Infrastruktúraismertetés
1.2.10.1. Közművek bemutatása (Közműnyitó és elzáró berendezési eszközök)
Az áramellátás a helyi áramról 25 Amperig kivitelezhető, ezen felül a rendezvényen telepített
elektromos hálózat középfeszültségen biztosított aggregátorok kiépítésével. A teljes
rendezvényterületen ideiglenes hálózatvételezési pontok kerülnek kialakításra különböző
áramerősség-vételezési paraméterezéssel. Az elektromos hálózat tűzvédelmi főkapcsolója a
térképen jelezve található. Az eseményen tartalék energiaellátás is telepítésre kerül, mely hálózat
független, és a veszélyhelyzeti infrastruktúrák betáplálására szolgál.
Az eseményen folyamatos villanyszerelői ügyelet teljesít szolgálatot.
A rendezvényen ideiglenesen telepített vízhálózat kerül kiépítésre, a higiéniás blokkok, valamint a
vendéglátók vízellátásnak biztosítására. A higiéniás blokk a csatornahálózatra van kötve, a
vendéglátók a keletkezett szennyvizet egyénileg gyűjtik és szállítják el a helyszínről.
Az eseményen folyamatos vízszerelő, valamint csatorna karbantartó ügyelet nem teljesít
szolgálatot.
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A rendezvényen vezetékes gáz használat nem történik.
A biztonságtechnikai eszközök, berendezések szünetmentes áramellátását diesel motoros
aggregátor biztosítja.
Szünetmenetes áramellátást igénylő biztonságtechnikai eszközök:
• Hangosítás berendezései
• Menekülési útvonalak megvilágítása
1.2.10.2.

Használt rendezvénytechnikai elemek

Az eseményen telepített színpadok (kisszínpad: 8x6 m, nagyszínpad: 22x12 m oldalszínpadokkal)
kerülnek felállításra. A színpadok környékén 20’ méretű irodakonténerek (kisszínpadnál ~4 db,
nagyszínpadnál ~10-12 db) kerülnek telepítésre.
A rendezvény szervezői megkövetelik, hogy az eseményen csak olyan eszköz kerülhessen
felállításra, amely megfelel a mindenkor hatályos magyar jogszabályi előírásoknak, különös
tekintettel az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek,
valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet
előírásainak.
Az esemény nyitását megelőzően a rendezvény szervezői, szakértők segítségével, szemlét tartanak,
ahol szemrevételezik, hogy az említett rendeletben leírtaknak megfelelőek-e a felállítani kívánt
szerkezetek, rendelkeznek-e a szükséges dokumentációkkal, valamint, hogy a kivitelezés során
betartották-e az adott eszköz dokumentációjában foglalt előírásokat. A műszaki átvételről
jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az esetleges észrevételeket, és az észrevételekkel
kapcsolatos teendőket.
1.2.10.3.

Biztonságtechnikai infrastruktúra

A rendezvényen élőerős biztonsági őrzés a biztonságvédelem alapja. Minimálisan minden
megkezdett 200 fő résztvevőnként 1 fő biztonsági őr (összesen kb. 65-75 fő) kerül vezénylésre. A
közlekedés korlátozásáról, a vendégek elől elzárt területekről ideiglenesen telepített mobil kerítés
és terelő elemek gondoskodnak.
1.2.10.4.

Kritikus infrastruktúra

A rendezvényen és közvetlen környezetében nem található kritikus infrastruktúra.
1.2.11. Fontosabb közreműködők
1.2.11.1.

1.2.11.2.

Biztonsági szolgálat
A rendezvényt biztosító cég
Cégnév:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzék szám:
Képviseli:
Elérhetőség:
E-mail cím:

Transport Security Kft.
8086 Felcsút, Szári utca 26.
25828061-2-07
07-09-027542
Süttő Attila
(20) 449 5530
info@transportsecurity.hu

Tűzvédelmi szaktanácsadó
Cégnév:
Székhely:
Adószám:
Elérhetőség:
E-mail cím:

Gyenge Koppány egyéni vállalkozó
9400 Sopron, Mikoviny u. 37.
68511531-1-28
(20) 972 4075
gyenge.koppany@fire-safety.hu
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1.2.11.4.

Tűzoltó készenléti szolgálat
Cégnév:
Székhely:
Adószám:
Képviseli:
Elérhetőség:
E-mail:

Mb/2022/04/26-ZA

Alcsútdoboz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
8087 Alcsútdoboz, Szabadság út 1/29.
18268609107
Buzár Ferenc p.k.
(20) 974 9907
alcsutote@gmail.com

Egészségügyi szolgálat, egészségügyi szolgáltató
Cégnév:
Smart Hospital Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Székhely:
8912 Kispáli Kossuth Lajos utca 9.
Adószám:
27987146-2-20
Működési engedély száma:
40446-4/2021/EÜIG
Képviseli:
Sergő Márton
Elérhetőség:
(70) 384 2642

1.2.11.5.

Pirotechnikai szolgáltató (tűzijáték)
Cégnév:
Peoni Szolgáltató Kft.
Székhely:
2837 Vértesszőlős, Kánya utca 36.
Adószám:
13856416-2-11
Cégjegyzék szám:
11-09-021393
Képviseli:
Ifjú Attila
Elérhetőség:
(30) 474 2450

1.2.11.6.

Szakhatóságok

Az esemény előkészítésébe bevont, hatósági és szakhatósági szervek:
• Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdobozi Kirendeltsége - Jegyző
• Bicskei Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
• Fejér Megyei Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Székesfehérvári
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
• Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
• Bicskei Rendőrkapitányság
• Móri, Bicskei Kistérségi Népegészségügyi Intézet
• Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
• Duna-Ipoly Nemzeti Park
1.2.11.7. Különleges műveleti szolgáltatók
Az eseményen várható protokoll vendégek érkezése, ennek okán indokolt lehet a Terrorelhárítási
Központ, a Készenléti Rendőrség, valamint az Alkotmányvédelmi Hivatal jelenléte. Amennyiben
védett személy érkezik a rendezvényre, úgy a szolgálatokkal a szervezők külön egyeztetnek.
1.2.11.8.

Speciális szolgáltatók

Az eseményen nem vesznek részt speciális szolgáltatók.
1.2.12. Adatkezelési nyilatkozat
Jelen „Veszélyhelyzet-kezelési terv” bizalmas adatokat tartalmaz, felhasználása, sokszorosítása, a
Talentis Event and Marketing Kft. írásos engedélye nélkül szigorúan tilos. Az adatkezelésben irányadó
a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
1.2.13. Veszélyhelyzet-kezelési terv elérhetősége
Jelen „Veszélyhelyzet-kezelési” elérhető és megtekinthető a Talentis Event and Marketing Kft.
székhelyén, előzetes egyeztetést követően, illetőleg a rendezvény ideje alatt az felelős
rendezvényszervezőnél.
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1.2.14. A rendezvény kapcsán elérhető fontosabb információk a közönség részére
A rendezvényről bővebb információt a látogatók a http://www.valvolgyizsur.hu weboldalon és az
esemény ingyenes műsorfüzetéből tudhatnak meg. Saját biztonságukról, az érvényes házirendről,
valamint a programokról is ezen felületek adnak bővebb felvilágosítást.
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2. KATASZTRÓFAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI FELADATOK (TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT)
2.1.

TŰZVÉDELMI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA
1996. évi XXXI tv. 19. § (1) „A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi
személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha
a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a
legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a
munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások
szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és
betartsák.
(3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, tűzvédelmi
szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk, ha
d) olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek, bérelnek,
da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség található,
db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy
dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése,
oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt.”
9/2015 (III.25) BM rendelet 7. § (6) A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több
munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető
gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy
alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi
szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű
tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatást kizárólag
felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat.
Szervezeti hierarchia

2.1.1.

Felelős rendezvényszervező tűzvédelmi feladatai
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről
„9. § (1) A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem
várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a
vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a
rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény
felfüggesztéséről.”
Feladatait az alább meghatározottak szerint megosztja, delegálja a rendezvény biztonságosságában
feladatot ellátó vezetőkkel és irányukban, azonban a rendezvény felfüggesztése a hivatkozott
jogszabály szerint a felelős rendezvényszervező döntési kompetenciája és kötelezettsége.
A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok maradéktalan betartásáért és
betartatásáért az ügyvezető és a felelős rendezvényszervező a felelős, mely feladatok ellátását:
a) A rendezésért és kivitelezésért felelős személy
b) A helyszíni biztonsági vezető
c) Műszaki vezető
d) Egészségügyi szolgálat vezetője
e) A kereskedelmi vezető
f) Színpadmesterek
irányításával, a munkakörükhöz kapcsolódó tűzvédelmi feladatok ellátásának számonkérésével
biztosítja, végzi.
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Szükség szerint, de legalább a rendezvény szervezésének megkezdése előtt beszámoltatja az
előzőekben felsorolt felelős vezetőket a tűzvédelmi helyzet alakulásáról, az elvégzendő feladatokról,
és amennyiben szükséges intézkedést tesz – felelős személy és határidő megjelölésével – a
hiányosságok megszüntetésére a tűzvédelmi helyzet javítására.
A rendezvény ideje alatt folyamatosan tájékozódik a várható kockázati tényezőkről, egyeztet a felelős
vezetőkkel, veszélyhelyzetben meghozza a szükséges intézkedéseket, irányítja a biztonsági feladatokat
végzők tevékenységét.
A rendezvény ideje alatt – amennyiben bármely típusú veszélyhelyzet várható, illetőleg bekövetkezett
veszélyhelyzet esetén – folyamatosan egyeztet az érintett hatóságokkal, kifejezetten a tűzoltóság,
katasztrófavédelem és rendőrség szakembereivel.
2.1.2.

Minden felelős vezető köteles jelen dokumentációban foglaltakat megismerni, áttanulmányozni
és a rájuk vonatkozó részeit elsajátítani. A rendezvény építése, a rendezvény ideje, valamint a
rendezvény bontása alatt nem lehet hivatkozási alap a jelen dokumentációban foglalt tűzvédelmi
és biztonságtechnikai feladatok, előírások, elvárások nem ismerete az esetleges polgári jogi és
büntetőjogi felelősségre vonás alól.

2.1.3.

Ügyvezető tűzvédelmi feladatai
Az irányítása alá tartozó létesítmény, szabadtér, rendezvény helyszínen az alkalmazott technológiai
rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével és fejlesztésével összhangban gondoskodik a
jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott követelmények
megtartásáról, valamint a tevékenységi körrel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzéséről, és
elhárításának feltételeiről.
A rendezvény lebonyolításáért felelős vezető révén, a munkavégzésükhöz szükséges feltételek
biztosításával, érvényt szereztet a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi jogszabályi előírásoknak.
Az irányítása alá tartozó rendezvény helyszínen és a hozzá kapcsolódó területeken elhelyezkedő
építmények helyiségeire vonatkozó általános tűzvédelmi szabályokat meghatározza, a veszélyhelyzet
kezelési dokumentációt kiadja.
Gondoskodik arról, hogy az építményeket, építményrészeket, helyiségeket, műtárgyakat csak a
megállapított rendeltetésnek megfelelően használják.
Intézkedik a vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések írásbeli meghatározásáról.
Pirotechnikai anyagok használatát megelőzően (pl.: tűzijáték) kezdeményezi a hatósági engedélyezési
eljárást, vagy intézkedik a tűzijáték lebonyolítója felé annak lefolytatására.
Épületrész, helyiség, szabad terület bérbeadása esetén, a bérbe vevővel kötött szerződésben,
Általános Szerződési Feltételekben rögzíti, hogy a tűzvédelmi előírásoknak (használati szabályoknak)
való érvényszerzés milyen mértékben képezi a bérlő, használó, illetve a bérbeadó feladatát.
Szükség szerint, de legalább a rendezvény szervezésének megkezdése előtt beszámoltatja az
előzőekben felsorolt felelős vezetőket a tűzvédelmi helyzet alakulásáról, az elvégzendő feladatokról,
és amennyiben szükséges intézkedést tesz – felelős személy és határidő megjelölésével – a
hiányosságok megszüntetésére a tűzvédelmi helyzet javítására.
A szabályzatban meghatározott tűz esetén végzendő feladatok gyakoroltatásáról és a biztonsági
tervben foglaltak oktatásáról az érintetteknél a rendezvény megkezdése előtt, a 9/2015 (III. 25.)
rendelet szerinti felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy, gondoskodik a Talentis
Event and Marketing Kft. alkalmazásában lévők valamint a rendezvény területén a biztonságtechnikai
feladatokat ellátók vezetőinek (biztonsági szolgálat, egészségügyi szolgálat, tűzoltó szolgálat)
dokumentált tűzvédelmi oktatásáról.
A tűzvédelmi oktatást oktatási naplóban rögzíti a mellékletben foglaltak szerint, melyet a rendezvény
teljes időtartama alatt a helyszínen tart.
A tűzvédelmi oktatást oktatási naplóban rögzíti a mellékletben foglaltak szerint. A biztonsági
személyzet tűzvédelmi oktatásáról és annak dokumentálásáról a helyszíni biztonsági vezető
gondoskodik.
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Intézkedik az egyéb a rendezvény területén munkát végző szervezetek és szolgáltatók tűzvédelmi
felvilágosításáról
Tűzvédelmi ügyekben képviseli a vállalkozást, teljes hatáskörben eljár a tűzvédelmi hatósági és/vagy
szakhatósági ügyekben.
Gondoskodik a létesítmény/ek, szabad területek, rendezvényterületek tűzvédelmi használati
szabályainak betartásáról és betartatásáról, irányítja a dolgozók tűzvédelmi tevékenységét, felel a
tűzbiztonságért.
Biztosítja a tűzoltóság részére az ellenőrzés és a gyakorlatok tartásának lehetőségét.
Gondoskodjon arról, hogy a rendezvénnyel, annak helyszínével kapcsolatba kerülők a szabályzat rájuk
vonatkozó előírásait megismerjék. Ennek érdekében adjon tájékoztatást szóban, jelzőtáblával,
piktogramokkal vagy egyéb alkalmas módon.
Tartós távolléte esetén feladatait a helyettesítéssel megbízott személy látja el.
2.1.4.

A felelős gazdasági vezető tűzvédelmi, veszélyhelyzet-kezelési feladatai
Tervezi, és biztosítja a tűzvédelmi jogszabályi előírások érvényesítéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket.
A szükséges pénzügyi tervezéshez figyelembe veszi a műszaki jellegű feladatok ellátásával
meghatalmazott személy által előterjesztetteket.
Az épületrész, helyiség bérbeadása esetén, elkészíti a szerződéstervezetet, melyben rögzíti, hogy a
tűzvédelmi előírásoknak (használati szabályoknak) történő érvényszerzés milyen mértékben képezi a
bérlő, használó, illetőleg a bérbeadó feladatát.
Elvégzi az ügyvezető által meghatározott tűzvédelemmel összefüggő feladatokat.

2.1.5.

A felelős rendezvényszervező további tűzvédelmi feladatai, mely feladatokat a műszaki
kivitelezésért felelős személy részére delegálhat (műszaki vezető)
Felel a létesítmények – a bérbe adott épületek, épületrészek, helyiségek esetében a szerződésben
foglaltak figyelembevételével – tűzvédelemmel összefüggő műszaki feladatainak tervezéséért,
végrehajtásáért, a hiányosságok megszüntetéséért, mindezek feltételeinek biztosításáért.
A tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bevezetésének tervezési fázisában kikéri arról a tűzvédelmi
szaktanácsadó véleményét.
Ellenőrzi/ellenőrizteti a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben dolgozók – amennyiben
vannak alkalmi munkát, karbantartást végzők – tűzvédelmi szakvizsga érvényességét. Külső cég által
végzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység esetén egyeztetést végez a feltételek
meghatározása érdekében. A munkavégzést csak az egyeztetés érdekében kiállított a melléklet szerinti
írásos engedély láttamozása után engedélyezheti.
Tűzvédelmi probléma esetén intézkedik a hiányosság megszüntetése érdekében.
A felülvizsgálatok megtörténtét dokumentálja, a felülvizsgálatok végrehajtását ellenőrizteti, nem
megfelelő munkavégzés esetén intézkedik. Ellenőrzi a külső szolgáltatást végző szervekkel kötött
szerződésben foglaltak betartását.
A tűzoltó készülékek előírt időszakonkénti ellenőrzését, javíttatását legkésőbb a rendezvény
megkezdése előtt elvégezteti.
Az elektromos hálózat időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát, első üzembe helyezési dokumentációit
legkésőbb a rendezvény megkezdése előtt elvégezteti, elkészítteti. Gondoskodik a vásárosok, árusok,
kiállítók által bérelt építmények felülvizsgálatainak elvégzéséről/elvégeztetéséről, továbbá
gondoskodik az abban feltárt hiányosságok megszüntetéséről a rendezvény megkezdése előtt.
Azokat a változásokat, amelyek a tűzoltást befolyásolhatják köteles szóban azonnal és írásban elektronikus úton- is bejelenteni az ügyvezetőnek és a biztonsági vezetőnek, valamint az illetékes
hivatásos tűzoltó-parancsnokságnak.
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Építési engedélyhez kötött munkákat megelőzően elvégzi az építési engedélyezési eljárást, majd a
használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatását a Talentis Event and Marketing Kft.
ügyvezetőjének írásbeli jóváhagyásával.
Amennyiben valamely helyiségnek, épületnek, szabadtérnek a használatbavételi (működési)
engedélyében meghatározottaktól eltérő használata válik szükségessé, úgy annak megkezdése előtt
tájékoztatja a rendezésért felelős személyt és az ügyvezetőt, aki megteszi a szükséges intézkedéseket.
Érvényt szerez és szereztet a saját erőből végzett építmények, létesítmények, műtárgyak
karbantartások, építési engedélyhez nem kötött felújítások során a tűzvédelmi jogszabályi, szabvány
előírásoknak.
Gondoskodik arról, hogy a rendezvény területén, csak a technológiához szükséges olyan készülék, gép,
berendezés, technológia kerüljön alkalmazásra, melynek használata tűz és/vagy robbanásveszéllyel
nem jár.
Minden új, és/vagy újonnan bevezetésre kerülő tűz-, vagy robbanásveszélyes gép, berendezés, eszköz,
anyag alkalmazása előtt intézkedik a szükséges engedélyek beszerzéséről és az engedélyben foglaltak
érvényesítéséről.
Gondoskodik:
a) a létesítmények, szabad terek tűzvédelmét szolgáló tűzvédelmi berendezések, készülékek,
felszerelések, technikai eszközök, az oltóvizet szolgáló saját berendezések, üzemképes
állapotban tartásáról.
b) a „biztonsági” világítás mindenkori üzemképességének biztosításáról. A vonatkozó
jogszabályban meghatározott menekülési útirány jelző vizuális jelek kihelyezéséről.
c) a tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatok határidőre történő elvégeztetéséről, a feltárt
hiányosságok megszüntetéséről.
d) elősegíti a tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatot végző külső szervezet vagy személy
munkavégzését, biztosítja a munkavégzés feltételeit.
e) ütemezi, és elvégezteti (amennyiben a felülvizsgálattal egyidejűleg a felülvizsgáló azt nem
szüntette meg) az időszakos tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatok szakanyagaiban rögzített
hiányosságok kijavítását, dokumentálja (igazolja) azt, külső szolgáltató által elvégzett munkák
esetén igazolást szerez be a hiányosságok megszüntetéséről.
Felel az épületgépészeti, gépészeti, villamos, gázüzemű, berendezések, eszközök, készülékek
kifogástalan, mindenkor működőképes állapotban tartásáért, a szerződéses szolgáltatók esetén
megköveteli azt. A gépkönyvekben előírt felülvizsgálatok, karbantartások elvégeztetését,
meghibásodásuk esetén azok javíttatását megköveteli a tőle elvárható módon.
Újonnan létesített épületgépészeti, tűzvédelmi, villámhárító, villamos, gépi berendezések, eszközök,
és gázüzemű berendezésekről, a meglévők átalakításáról, javításáról, szabvány szerinti kivitelezéséről,
a szabvány szerinti kivitelezést igazoló "kivitelezői nyilatkozatot" szereztet be.
Az olyan gépek, berendezések, eszközök használatát, üzemeltetését szünetelteti, melynél tűz vagy
robbanásveszély áll fenn, vagy nem rendelkeznek a meghatározott megfelelőségi tanúsítványokkal,
felelős kivitelezői nyilatkozatokkal.
Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó saját munkavállalók közül olyan tevékenységet mely
tűzvédelmi szakvizsgához kötött, csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával – és az egyéb szakmai
képesítési feltételeknek is megfelelő – rendelkező személy végezzen. A külsős szolgáltatóktól
megköveteli ezen tevékenység végzése esetén a tűzvédelmi szakvizsga meglétét.
Amennyiben tűzveszélyes tevékenység külsős szervvel vagy személlyel kerül elvégeztetésre, úgy azt
melléklet szerinti előzetes írásos feltételek határozzák meg.
Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó munkavállalók betartsák a tűzvédelmi előírásokat, a
technológiai utasításokat, a munkaköri feladataikhoz kapcsolódóan érvényt szereztessenek azoknak.
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Intézkedést tesz a bármely módon tudomására jutó hiányosság megszüntetésére, amennyiben az a
hatáskörét meghaladja, úgy kéri a felelős szervező és/vagy az ügyvezető intézkedéstételét.
Irányítja és szervezi a rendezvényen készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó- és mentőegységek, szervezi
a készenléti szolgálatot, meghatározza a feladataikat mind az építési munkálatok idején, mind pedig a
rendezvények tartásának időpontjaiban. Ezen feladatokat írásban átruházhatja megfelelő szakmai
tudással és képesítéssel rendelkező szakember részére.
Havaria helyzetben, veszélyhelyzetben, katasztrófahelyzetben, tűzeset bekövetkezésekor és egyéb
nem várt esemény – eseménysor kapcsán segíti, támogatja a közreműködő mentő alakulatok
munkáját. A Talentis Event and Marketing Kft. részéről első számú vezetői feladatokat lát el.
Veszélyhelyzet esetén és a felkészülési időszakban folyamatosan tájékoztatja a felelős
rendezvényszervezőt a várható és/vagy a kialakult helyzetről, végrehajtja a felelős
rendezvényszervező utasításait.
Részt vesz és gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó dolgozók részt vegyenek a tűzvédelmi
oktatásokon, - az érintettek a tűzvédelmi szakvizsga előkészítő tanfolyamokon, szakvizsgákon – egyéb
tűzvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos gyakorlatokon.
Elvégezteti az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatokat, vezeti a nyilvántartásokat, különösen a
rendezvényen készenlétbe állított tűzoltó készülékek, nyomótömők, tűzcsap szerelvények
vonatkozásában.
Vezeti a különböző tűzvédelmi nyilvántartásokat, tűzvédelmi üzemeltetési naplót.
Elvégzi, elvégezteti a műszaki vezető által meghatározott tűzvédelmi és biztonságtechnikai
feladatokat.
Figyelemmel kíséri a veszélyhelyzeti, időjárási előrejelzéseket, szükség esetén tájékoztatja a felelős
rendezvényszervezőt
Kapcsolatot tart a rendezvény lebonyolításában részt vevő hatóságok delegáltjaival.
A műszaki vezető közvetlen alárendeltségében felügyeli a rendezvényen ügyeletet ellátó egészségügyi
szolgálatot, irányítja a tűzoltó készenléti szolgálatokat, felügyeli a biztonságtechnikai infrastruktúrát
kiépítő, karbantartó és üzemeltető szolgáltatók tevékenységét, valamint a biztonsági szolgálatok
tűzvédelmi tevékenységét.
Kiépítteti és üzemben tartja az evakuációs rendszert. Működőképes állapotát naponta ellenőrzi.
Vezeti és nyilvántartja a dokumentációkat, melyek kifejezetten az alábbiak:
Sátrak, színpadok, installációk szélterhelésre vonatkozó nyilatkozatai, tanúsítványai
Térképek, rajzok
Tűz, és biztonságtechnikai nyilvántartások
Rendezvénytartási engedélyben meghatározott az engedélyezési eljárást
dokumentumok
Hatóság által jóváhagyott „jelen” dokumentációt.

képező

Veszélyhelyzet esetén, elemzi a kialakult veszélyhelyzetet, tanácsaival segíti a felelős döntéshozók
munkáját.
Végrehajtja, végrehajtatja a hatóságok közvetlen utasításait, amennyiben a káresemény felszámolása
során az irányítást egyértelműen átvették, arról határozatot hoztak.
2.1.6.

Biztonsági szolgálat tűzvédelmi feladatai
Ellenőrzi, ellenőrizteti a kijelölt közlekedési és/vagy menekülési útvonalak megfelelő állapotát,
valamint a tűzoltóság felvonulási útvonalait a rendezvény területén.
Intézkedik, hogy a rendezvényterületre csak érvényes behajtási engedély birtokában hajtsanak be a
gépjárművekkel.
Ellenőrzi, hogy a rendezvény nyitását követően legkésőbb szombaton 09.30 órától, valamint
vasárnap 9.30 órától csak az arra jogosult személy- és tehergépjárművek hajtsanak be a rendezvény
területére, mint: egészségügyi szolgálat, tűzoltó szolgálat, műszaki szakcsoport, biztonsági szolgálat
és a halaszthatatlan feladatot ellátó gépjárművek (közüzemi ügyelet, színpadtechnika ügyelet).
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A rendezvény területére vendéglátó és kereskedelmi egységek gépjárművei árufeltöltési és egyéb
céllal engedély birtokában is csak szombaton és vasárnap 06.00-09.30 között hajthatnak be, melyet a
biztonsági szolgálat köteles folyamatosan ellenőrizni és szükség szerint intézkedni.
Folyamatosan ellenőrzi, hogy gépjárművek őrizetlenül az engedélyes időszakban se tartózkodjanak a
közlekedési, menekülési útvonalakon és a tűzoltási felvonulási területeken, azok szabadon tartására
vonatkozóan intézkedni köteles.
A készenlétben tartott tűzoltó és tűzvédelmi berendezések meglétét és üzemképes állapotát járőrözés
közben köteles ellenőrizni, amennyiben rendellenességet tapasztal a készülék, berendezés cseréjéről
a felelős rendezvényszervezőn keresztül intézkedik.
Az építmények között kijelölt közlekedési útvonalak biztosításáról gondoskodik.
Gondoskodik az irányítása alatt lévő biztonsági személyzet, dolgozók tűzvédelmi oktatásáról,
intézkedik a tűzvédelmi szabályzatban és jelen dokumentációban foglaltak megismertetéséről.
Gondoskodik, hogy a tűzvédelmi oktatást a 9/2015. (III. 25) rendelet alapján legalább középszintű
szakképesítéssel rendelkező személy végezze, dokumentálja.
Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele, a felelős
rendezvényszervező azonnali tájékoztatásával!
Tűz esetén a helyszíni tűzoltó szolgálat tűzoltás vezetőjének irányítása és utasítása szerint
tevékenykedik, vele együttműködve. Elősegíti a tűz oltásában és a mentésben résztvevők munkáját.
A beosztása alatt lévő dolgozóktól, illetve az irányítása alatt álló területen tartózkodóktól – szórakozók,
vendégek stb. – megköveteli jelen dokumentációban foglaltak rájuk vonatkozó részeinek betartását.
A helyszíni felelős biztonsági vezető folyamatosan ellenőrzi, és egyben felel, hogy a rendezvényen és
azon belül az egyes tömegtartózkodású helyszíneken a bent tartózkodók száma ne haladja meg a
megengedett maximális befogadóképességet. Intézkedik, hogy minden 200 főre, aki a rendezvényen
részt vesz, 1 fő biztonsági személyzet biztosítva legyen.
A rendezvény idején ellenőrzi az irányítása alá tartozó biztonsági személyzet tevékenységét, esetleges
tűz esetén irányítja és koordinálja a kiürítést.
Naponta többször meggyőződik a kiürítési útvonalak megfelelő állapotáról, a kijáratok
megközelíthetőségéről és nyitható állapotáról, kiemelt figyelmet fordít az ellenőrzések során az
oldható kötésű menekülő kapuk/kerítéselemek oldhatóságának biztosítottságáról.
A rendezvényen résztvevő vendégek tűzvédelmi szabályszegései esetén gondoskodik annak
megszüntetéséről.
Gondoskodik meghatározott rendészeti tárgyú feladatainak, a mellékelt biztonsági tervfejezetben
foglalt biztonságtechnikai protokolloknak a végrehajtásáról.
Közvetlen felettesén keresztül végrehajtja a felelős rendezvényszervező által meghatározott általános
jellegű biztonságtechnikai feladatokat, káresemény, veszélyhelyzet bekövetkezésekor az általa
meghatározott feladatokat haladéktalanul köteles végrehajtani.
Járőrözés közben folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a vendéglátó egységekben ne tároljanak PB
palackokat, ott csak a sütő-főző berendezéshez rögzített használatban lévő mennyiség megengedett.
Járőrözés során folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy a vendéglátó egységekben kizárólag
biztonsági lefúvató szelepes PB palackot használjanak, a más típusú PB palackokat a rendezvény
területéről elszállíttatják saját hatáskörben intézkedve is.
A kiürítés számítással igazolt és az eljáró tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott megengedett együttes
legnagyobb befogadóképességet figyelembe veszi és amennyiben szükséges korlátozó intézkedéseket
tesz a létszám túllépés megakadályozása érdekében.
A rendezvény idején ellenőrzi az irányítása alá tartozó biztonsági személyzet tevékenységét, esetleges
tűz esetén irányítja és koordinálja a kiürítést.
Naponta többször meggyőződik a kiürítési útvonalak megfelelő állapotáról, a kijáratok
megközelíthetőségéről és nyitható állapotáról, kiemelt figyelmet fordít az ellenőrzések során az
oldható kötésű menekülő kapuk/kerítéselemek oldhatóságának biztosítottságáról.
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A rendezvényen résztvevő vendégek tűzvédelmi szabályszegései esetén gondoskodik annak
megszüntetéséről.
Gondoskodik meghatározott rendészeti tárgyú feladatainak, a mellékelt biztonsági tervfejezetben
foglalt biztonságtechnikai protokolloknak a végrehajtásáról.
Közvetlen felettesén keresztül végrehajtja a műszaki vezető, valamint a felelős rendezvényszervező
által meghatározott általános jellegű biztonságtechnikai feladatokat, káresemény, veszélyhelyzet
bekövetkezésekor az általuk meghatározott feladatokat haladéktalanul köteles végrehajtani.
A rendezvény helyszínek befogadóképességét köteles teljes felelősséggel folyamatosan ellenőrizni és
kontrollálni. A kijáratokat és vészkijáratokat folyamatosan biztosítani, a menekülési útvonalak, kapuk,
kerítés elemek késedelem nélküli nyithatóságát biztosítani. Ezen helyszínek felelős biztonsági vezetőit
a rendezvény megkezdése előtt az felelős rendezvényszervező felé automatikusan jelezni, a közvetlen
elérhetőségük megadásával.
Szükség esetén jogosult a felelős rendezvényszervező utasításait felülbírálni és önálló felelős
döntéseket hozni biztonságtechnikai vagy tűzvédelmi szempontból jogszabályt sértő, jelen
dokumentációban foglaltakkal ellenkező, vagy a rendezvényen résztvevők biztonságát veszélyeztető
esemény esetén.
Köteles megismerni a rendezvény helyszínek megengedett együttes legnagyobb befogadóképességét,
2.1.7.

Dolgozók, alkalmi munkavállalók és a biztonsági személyzet tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai
Az alkalmi munkavállalók, a biztonsági szolgálat, és a nem a rendezvényszervező közvetlen
munkavállalóinak tűzvédelmi oktatása, illetőleg a rájuk vonatkozó tűzvédelmi feladatok ismertetése
az őket alkalmazók kötelezettsége és felelőssége.
Munkaköréhez tartozó területen a napi munkavégzésük során minden dolgozó köteles betartani a
tűzvédelmi szabályzat előírásait.
Köteles a szabályzatban foglaltakat a rendezvényen tartózkodókkal, vendégekkel betartatni.
A tűzvédelmi eszközök hozzáférhetőségének biztosítása minden körülmények között.
A tűzvédelmi eszközök használatát köteles megismerni.
Tűzvédelmi oktatáson köteles részt venni.
A rendelkezésére bocsátott eszközöket, gépeket (főleg az elektromos gépeket) munkakezdés előtt a
kezelési utasításnak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni.
Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet
okozhat.
Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet csak érvényes szakvizsgával rendelkező személy
végezhet.
Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele a biztonsági
vezető azonnali tájékoztatásával.
Tűz esetén a Cselekvési Terv, valamint a Szabályzat, tűzesetén elvégzendő feladatok részben foglaltak
szerint tevékenykedni.
Köteles betartani a tűzvédelmi szabályzatban, technológiai utasításokban, a gépek, készülékek
használati-kezelési utasításaiban foglaltakat, a tűzvédelmi oktatáson, szakvizsga előkészítő
tanfolyamokon elhangzottakat.
A napi munkavégzés, a munkaidő befejezésekor elvégzendő feladatok végrehajtása.
Egy esetlegesen elvégzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt kérni a
feltételek előzetesen írásban történő meghatározását, az arra illetékes vezetőtől.
Betartani, hogy jogszabályban előírt tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi
szakvizsgával, hegesztést ezen túlmenően hegesztői képesítéssel is rendelkező személy végezhet,
egyéb tűzveszélyes tevékenységet pedig csak az arra vonatkozó tűzvédelmi oktatásban részesült
dolgozó végezzen.
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A tűzjelzéssel, tűzoltás előkészítésével, az oltással kapcsolatos feladatok végrehajtása.
Bármilyen, a tűzvédelmi helyzetre is kiható változás, tűzvédelmi szempontú hiányosság azonnali
jelzése a munkahelyi vezető felé a hiányosság megszüntetése érdekében.
A tűzvédelmi oktatásokon, szakvizsgákon történő részvétel, aláírásukkal történő igazolása.
Káresemény, veszélyhelyzet bekövetkezése esetén köteles a felelős rendezvényszervező intézkedéseit
maradéktalanul végrehajtani.
2.1.8.

Közreműködők tűzvédelmi feladatai
Minden közreműködő, alvállalkozó köteles a rendezvényszervező által megkötött, aláírt és
elfogadott szerződésében foglaltakat megismerni, áttanulmányozni és az abban foglaltakat
maradéktalanul betartani. A rendezvény építése, a rendezvény ideje, valamint a rendezvény
bontása alatt nem lehet hivatkozási alap a felelősségre vonás alól a vonatkozó tűzvédelmi és
biztonságtechnikai feladatok, előírások, elvárások nem ismerete, sem a Talentis Event and
Marketing Kft. sem pedig az illetékes hatósági, szakhatósági szervek általi felelősségre vonás alól.
Köteles megismerni a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi dokumentáció tartalmát.
A bérelt területen, szabad téren, épületrészben, építményben, az előzőekben megállapodottaktól
eltérő bárminemű átalakítást (pl.: épületszerkezeten, villamos, világító berendezésen stb.) a
használat terén tervezett változtatást az ügyvezető vagy a műszaki vezető előzetes engedélyével –
amennyiben szükséges, úgy a hatósági engedélyek beszerzését követően – végezhetnek.
A működésük kapcsán megkötött szerződésben és annak mellékleteiben foglaltakat, valamint az
előzetesen, a működésük előtt és alatt írásban vagy elektronikus úton megküldött
biztonságtechnikai, és egyéb szabályokat maradéktalanul köteles betartani. A bekért
dokumentációkat, tanúsítványokat, megfelelőségi igazolásokat, kivitelezői nyilatkozatokat, köteles
rendelkezésre bocsájtani az abban meghatározott határidőket figyelemben tartva.
Érvényt szerez, ill. érvényt szereztet a napi munkavégzés során, a használatukban lévő
épületrészre, építményre, szabadtérre vonatkozó előírásoknak. A helyiség, szabad tér
használatának befejezése előtt ellenőrzi az előírások érvényesülését, amennyiben hiányosságot
tapasztalnak, intézkednek azok megszüntetésére, vagy tájékoztatják a szükséges intézkedés
megtétele céljából a bérbeadót.
Elvégezteti – amennyiben a szerződésben a bérbe vevő feladata – a bérelt épületre, épületrészre
vonatkozó tűzvédelmi szempontú időszakos felülvizsgálatokat, intézkedik a hiányosságok
megszüntetéséről.
A Talentis Event and Marketing Kft. a végpontokig biztosítja az elektromos áramellátást és készíti
el a szükséges felülvizsgálatokat. A közreműködők által használt elektromos berendezéseket e
közreműködők kötelesek tűzvédelmi szempontból felülvizsgáltatni és a helyszínen hitelt érdemlő
módon igazolni. A feltárt hiányosságok javításáról a működésük megkezdése előtt kötelesek
gondoskodni.
Biztosítja az előírt tűzvédelmi eszközöket, felszereléseket.
Elvégzik az alkalmazottak tűzvédelmi oktatását, dokumentálják azt.
Eleget tesz a tűzjelzéssel, tűzoltás előkészítésével, tűzoltással kapcsolatos feladatoknak.
A tűzoltóság, illetve a Talentis Event and Marketing Kft. által tartott tűzvédelmi ellenőrzések során
az egyes helyiségekbe történő bejutás lehetőségét biztosítja.
Az ellenőrzések során, valamint saját maguk által feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedik,
ill. intézkedést kér.
A részére rendelkezésre bocsátott eseti, a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatban
foglaltak rájuk vonatkozó részét maradéktalanul betartja és betartatja. Köteles a szabályzatban
foglaltakat a 9/2015 (III.25) BM rendeletben meghatározott képesítési követelményeknek
megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy által a munkavállalói részére oktatni, és az oktatás
tényét dokumentálni az ellenőrzések során hitelt érdemlő módon igazolni.
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Gépjárműveikkel a behajtási engedélyezési időszakon túl nem tartózkodhatnak a rendezvény
területén. Kötelesek minden külön kérés, felszólítás nélkül a rendezvény területét a
gépjárművekkel szombaton és vasárnap 09.30 óráig elhagyni árufeltöltés, szervízelés céljából sem
hajthatnak be a rendezvény területére.
A rendezvény területén a gépjárműveket a behajtási engedélyes időszakban sem hagyhatják
felügyelet nélkül a közlekedési útvonalakon, menekülési útvonalakon, tűzoltási és felvonulási
területeken, valamint a kijáratok, vészkijáratok és menekülő kapuk – átjárók előtt.
Betartja az Általános Szerződési Feltételekben, szerződésekben és egyéb részére rendelkezésre
bocsájtott és a Talentis Event and Marketing Kft. által megfogalmazott biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és veszélyhelyzet kezelési előírásokat, melyeket aláírásával hitelesít és elfogad.
A rendezvényen résztvevő kereskedelmi és vendéglátó egységek üzemeltetőinek, technikai
kivitelezőknek, mutatványos berendezések üzemeltetőinek, valamint egyéb tevékenységet végző
alvállalkozóknak tűzvédelmi szabályzattal kell rendelkezniük, melyben foglaltakat kérünk a
munkavállalóik részére ismertetni, és az oktatás megtörténtét hitelt érdemlő módon
dokumentálni.
2.1.9.

Közreműködő tűzvédelmi szervezetek feladatai

2.1.9.1.
Tűzoltó szolgálat
A rendezvény nyitvatartási ideje alatt tűzoltó készenléti szolgálat kerül telepítésre, kihelyezésre a
rendezvény területén. A készenléti szolgálat technikai eszközállományát az Alcsútdoboz Község
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete biztosítja.
Alcsútdoboz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete – Tűzoltó és műszaki mentő szolgálat
A fesztivál ideje alatt 2 x 14 órás időtartamban (10:00 – 24:00) tűzoltó készenléti szolgálat kerül
telepítésre, kihelyezésre a rendezvény területén. A készenléti szolgálat technikai eszközállományát az
Alcsútdoboz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete biztosítja. A személyi állomány tekintetében az ÖTE
tagok látnak el készenléti jellegű szolgálatot minimálisan az alábbiak szerint.
1 fő tűzoltás-vezetői jogkörrel rendelkező személy
1 fő gépjárművezető
2 fő beosztott tűzoltó
A készenlétet egy beavatkozó fél raj (1+3 fő) látja el 14 órás szolgálati jelleggel. A gépjárműfecskendő
gépjárművezetője 10.00 órától 24.00 óráig tartó időtartamban a gépjárműfecskendőt nem hagyhatja
el, a 2 perces riasztási időt köteles tartani. A további 3 fő a rendezvény területén tartózkodik és riasztás
esetén 2 perc időtartamon belül kezdi meg a vonulást a káresemény helyszínére a rendelkezésre álló
az eset jellegének legmegfelelőbb eszközzel, járművel.
A szolgálat a feladatait 1 db Opel Campo gyorsbeavatkozó pick-up gépjárművel, valamint egy Renault
középkategóriás tűzoltó gépjárműfecskendővel látja el, melyek teljes technikai felszereléssel állnak
rendelkezésre.
A gépjárművek forgalmi engedélyét, műszaki érvényességét igazoló okiratok a rendezvény ideje alatt
az OIK-ban dokumentáltan megtalálhatók.
A készenléti szolgálat szolgálatszervezése a rendezvény ideje alatt az OIK-ban dokumentáltan
megtalálható.
A tűzoltó szolgálat alapvető technikai felszereltsége a gyorsbeavatkozó gépjárműveken,
gépjárművenként:
• 6 db MSZ EN 3 6 kg töltetsúlyú porral oltó tűzoltó készülék
• 2 db Dräger kompozit palackos légzőkészülék
• 2 db R13 bevetési tűzoltó védőöltözet

21

Vál-Völgyi Zsúr 2022 | Tűzvédelmi Szabályzat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mb/2022/04/26-ZA

2 db Heros tűzoltó védősisak
2 db tűzoltó védőkámzsa
2 db tűzoltó védőkesztyű
3 db „B” nyomótömlő
5 db „C” nyomótömlő
2 db sugárcső
2 db Keresőlámpa
1 db Láncfűrész
2 db Fejlámpa
1 db FF tűzcsapkulcs
1 db FA tűzcsapkulcs
2 db Egyetemes kapocspárkulcs
2 pár tűzoltó védőcsizma
1 db Szikracsapó
1 db Háti puttonyfecskendő
1 db Osztó
1 db Alumínium létra
1 db kézi szerszám készlet

A tűzoltó szolgálat alapvető technikai felszereltsége a gépjárműfecskendőn:
• 400 l űrtartalmú víztartály
• 1x40 m gyorsbeavatkozó vízsugár
A tűz oltásához szükséges szívó és nyomó oldali felszerelések
A technikai szolgálat tűzoltó készülékekkel, a tűz oltásához szükséges felszerelésekkel (nyomótömlők,
sugárcsövek) és egyéb kézi szerszámokkal rendelkezik. A tűzoltó gépjárművek szállított vízmennyisége
alapján 10 perc oltásteljesítménnyel rendelkeznek, de a rendezvényterületen található föld alatti
tűzcsapokról tűzcsap állványcsövek segítségével megtáplálható, így folyamatos az oltáshoz szükséges
oltóvíz intenzitás.
A szolgálat feladata:
A fesztivál területén 14 órás időtartamban figyelemmel kíséri a rendezvényeket, folyamatosan
kapcsolatot tart a rendezvény szervezőivel, a műszaki vezetővel, a biztonsági személyzettel, valamint
az OIK felelős vezetőjével. Készenléti állapotban az OIK vezető közvetlen felügyelete alatt és irányítása
szerint kármegelőzési, tűzmegelőzési, biztonságtechnikai, baleset-, és vészhelyzet megelőzési
feladatokat lát el.
Egy esetleges tűz keletkezése esetén a tűzoltóság további egységeinek riasztása az alábbiak szerint
történik:
a) A helyszín pontos meghatározása
b) A megközelítési útvonal meghatározása
c) A felállítási helyek kijelölése
d) Társszervek (mentők, rendőrség, polgári védelem, katasztrófa védelem)
értesítése szükség szerint.
Felderítés (az életmentéssel és a tűzoltással kapcsolatos feladatok meghatározásához szükséges
tájékozódás), mely az alábbiakra terjed ki:
a) Az adott és várható helyzet felmérése
b) A tűz terjedésének meghatározása (iránya, sebessége, mit veszélyeztet)
c) Az életmentési folyamat meghatározása
d) A helyes megoldás és a szükséges feladatok meghatározása
e) A tűzoltás egyes szakaszai során felmerülő speciális feladatok megoldása
f) A szükséges óvintézkedések meghozatala
A felderítést a felelős szakemberrel vagy az általa megbízott biztonsági személyzettel együtt végzik el.
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Az életmentés:
Az életveszélybe került személyek mentése az első és legfontosabb feladat, akár anyagi kár okozásával
is.
(„Közvetlen életveszélyben lévőnek kell tekinteni mindazokat, akik olyan helyzetben, állapotban,
körülmények között vannak, amelyek alkalmasak az emberi életfunkciók megszüntetésére vagy súlyos
károsítására és ezekből saját erejüknél fogva nem képesek kimenekülni.”)
(„Közvetett életveszélyben lévőnek kell tekinteni azokat, akik a közvetlen életveszélyből saját
erejüknél fogva képesek kimenekülni, továbbá mindazokat, akik az életmentés nélkül közvetlen
életveszélybe kerülnek.”)
a) A mentési sorrendet a tűzoltás vezető (kárhely parancsnok) dönti el!
b) A mentést legalább két személynek kell végeznie (ez a biztonsági
személyzetre is vonatkozik)
c) A tűzoltás vezető dönt az életmentés elrendelésekor a közvetlenül és/vagy
közvetetten életveszélybe kerültek mentéséről
d) Dönt a kiürítési és mentési útvonalakról. A biztosítás módjáról.
e) A mentés sorrendjéről, módjáról, eszközeiről
f) A mentést végrehajtók parancsnokáról
g) A mentési útvonalak biztonságát a mentés teljes ideje alatt biztosítani kell,
erről intézkedik.
Tűzoltás:
A kihelyezett készenléti szolgálat az elsődleges beavatkozásra intézkedik. A tűz oltását 1 db szerelt
gyors sugárral meg tudja kezdeni, illetőleg a tűz keletkezésének kezdeti fázisában képes körülhatárolni,
lefeketíteni, a terjedését megakadályozni és eloltani. Kiterjedtebb tűz esetén közvetlenül föld alatti
tűzcsapról szerelt „C” sugarakra van lehetőség.
A készenléti szolgálat felállítási helye az OIK területén kerül kialakításra.
Veszélyhelyzetben a tűzoltás-vezető irányítja az készenléti tűzoltó egység tevékenységét.
A fesztivál ideje alatt tűz keletkezése esetén a riasztási fokozat meghatározásához az OIK vezetője a
helyszíni tűzoltás-vezető segítségével képes megfelelő szakmai információt továbbítani a Komárom
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító központjába.
Az elrendelt riasztási fokozatnak megfelelően felkészül az egység a további mentő – tűzoltó egységek
fogadására.

23

Vál-Völgyi Zsúr 2022 | Tűzvédelmi Szabályzat

Mb/2022/04/26-ZA

2.1.10. Rendezvényhelyszínekre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat
Helyiségekre, technológiákra, építményekre, szabad terekre vonatkozó tűzvédelmi használati
szabályok:
2.1.10.1. Ponyvaszerkezetű építmények/ Sátrak telepítése
Az OTSZ által ponyvaszerkezetű építményként definiált ponyva szerkezetű építmény nem kerül
felállításra, telepítésre. A ponyva fedésekre (színpadfedés) az alábbi követelmények az irányadók.
A ponyva fedésekre vonatkozó időjárási viszontagságoknak történő ellenállási képességre
vonatkozó minősítéseket, nyilatkozatokat be kell szerezni és a rendezvény helyszínén kell tartani,
kiemelten fontos:
Széllökésekre való ellenállási képesség km/h-ban megadva, illetőleg milyen intézkedések
foganatosítása szükséges szélsőséges széllökések során (Pl.: széllökések irányában nyílások
zárása stb.)
Jelentős csapadék hullása, jégeső esetén a szerkezet ellenálló képessége
A ponyvafedéssel ellátott építmények során alvállalkozóként és dolgozóként kizárólag olyan
személy tevékenykedhet a rendezvények területén, akik tűz-és munkavédelmi oktatásban
részesültek.
A ponyvafedéssel építményeket a gyártói műszaki leírásokban, műszaki specifikációkban
meghatározottak szerint kell megépíteni.
A sátrak, ideiglenes szerkezetek, ponyva fedések feleljenek meg az MSZ EN 13782:2006
szabványban előírtaknak.
A fedéssel ellátott építmények felépítését követően a felelős kivitelezői nyilatkozatot be kell
nyújtani, mely tartalmazza:
Az érintett jogszabályoknak és műszaki előírásoknak történő megfelelőséget
Az építésért felelős kivitelezők nevét és személyes adatait
A gyártói előírásoknak történő megfelelést
Az érintett szabványban a biztonságra megfogalmazott követelmények teljesülését
A fedéssel ellátott építményekben az oltóanyagegységnek megfelelő darabszámú, színpadokon
minden megkezdett 50 m2 alapterület után 1-1 db, felülvizsgált tűzoltó készüléket kell készenlétbe
helyezni. A tűzoltó készülék MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott „A, B, C” típusú 34A 183 B
oltásteljesítményű legalább 6 kg töltet súlyú legyen.
Az elektromos berendezések tűzvédelmi és érintésvédelmi felülvizsgálatát el kell végeztetni.
A rendezvények tartása során legalább 1 fő ügyeletet kell tartani, az ügyeletes elérhetőségét a
rendezvény megkezdése előtt be kell nyújtani.
A ponyvafedésű építményre vonatkozó megfelelőségi tanúsítványt be kell szerezni.
A ponyvafedéssel ellátott építmény 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet szerinti üzemelési naplóját a
helyszínen kell tartani.
A ponyvafedések alatt világításra csak villamos energia alkalmazható. Az elhelyezésre kerülő
villamos berendezések és szerelvények a vonatkozó előírásoknak megfelelően kerülnek
kialakításra. Ezen építményekben belül elhelyezett villamos berendezések központilag és
szakaszosan is leválaszthatók lesznek.
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A sátrakba gépi berendezés csak akkor telepíthető, ha az a közvetlen környezetre tűzveszélyt nem
jelent.
2.1.10.2.

Szabadterek, színpadok:

A felépítendő díszletekkel kapcsolatosan a következő nyilatkozatokat kell mellékelni:
• Éghető anyagok, égéskésleltetésének elvégzéséről kivitelezői nyilatkozatát,
amennyiben erre OTSZ szerint meghatározott kötelezettség van.
• Éghető anyagok tűzvédelmi megfelelőségi igazolását, amennyiben erre OTSZ
szerinti kötelezettség van.
• Elektromos szerelési nyilatkozatot
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Előadások, rendezvények alatt használni kívánt füstöt kibocsátó berendezés működtetéséhez, vagy
nyílt lánggal járó tevékenység végzéséhez tűzvédelmi engedélyt kell kérni a tűzvédelmi
szaktanácsadótól. Az engedélyben előírtakat maradéktalanul végre kell hajtani.
Előadások ideje alatt illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a színpadon.
Előadás befejezésével a nézők, művészek és műszaki dolgozók eltávozása után a biztonsági
személyzet köteles átvizsgálni a színpadot és a hozzá tartozó technikai helyiségeket.
Ellenőrzésük során kötelesek megszüntetni minden olyan szabálytalanságot, amely tűz okozója
lehet.
A színpadon, illetőleg a színpadhoz tartozó területen tartott rendezvények alkalmával a világosító,
hangosító és képtechnikai helyiségekben, eszközöknél csak az oda beosztottak tartózkodhatnak.
A színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A 183B oltásteljesítményű, MSZ EN 3
szabvány szerinti, érvényes felülvizsgálattal rendelkező tűzoltó készüléket kell készenlétben
tartani.
A színpad alatt tárolni és raktározni tilos, ez alól kivétel a rendezvény tartásához nélkülözhetetlen
eszközök, felszerelések, azok tároló eszközei.
A szükséges díszletek és kellékek elhelyezését, úgy kell kivitelezni, hogy a színpadi biztonsági
berendezések, valamint a tűzoltó felszerelések, tűzvédelmi eszközök (tűzoltó készülékek,
irányfények) szabadon, könnyen hozzáférhetők legyenek, illetőleg jól láthatóak maradjanak.
Valamennyi teherhordó szerkezetet, a világosító tornyokat, világosítási hidakat, a színpadi világítási
berendezés központi tartószerkezetét nem éghető, ezek burkolatát pedig legalább nehezen éghető
anyagból kell kialakítani, melyek éghetőségi tanúsítványát a rendezvény előtt be kell nyújtani.
A résztvevő művészek és szereplők jelenésükre várva sem akadályozhatják a színpadi kijáratokhoz
és biztonsági berendezésekhez vezető utakon a közlekedést.
Esetenként tűzveszélyes cselekmény végzéséhez külön írásos engedélyt kell kérni a tűzvédelmi
szaktanácsadótól az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez kiadott engedélyben fel
kell tüntetni a cselekmény pontos helyét és idejét, valamint a használni kívánt anyagot, eszközt.
Minden esetben ügyelni kell arra, hogy gyúlékony jelmezek, díszletek, hajak az égő tárgytól
megfelelő távolságra legyenek.
Égő gyertyát nem szabad a függöny, vagy könnyen gyúló anyag közelébe vinni.
A színpadon fáklyát csak a legnagyobb elővigyázatosság mellett lehet használni. Ha a színfalak
mögött szereplők részére készítenek elő fáklyákat, azok meggyújtását, illetve használat utáni
eloltásukat csak az azzal megbízott és kioktatott személyek végezhetik.
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A 3,0 m-nél alacsonyabb díszlet alatt égő fáklyával tartózkodni tilos.
Lánggal égő világítási eszközt gyermekszereplő kezébe adni tilos.
Füstpatron, görögtűz használata esetén gondoskodni kell arról, hogy az égést tápláló anyagok olyan
éghetetlen anyagból készített edényzetben legyenek elhelyezve, amelyekből az esetlegesen
megfolyósodó égő anyag nem folyhat ki.
Füstképző berendezést, csak előzetes, (a műszaki vezető által kiadott) engedély birtokában lehet
használni.
2.1.10.3. Közlekedési és menekülési útvonalak
Az arborétum kialakított közlekedési utakat lezárni, leszűkíteni vagy eltorlaszolni még ideiglenesen
sem szabad. Kiemelten fontos az építmények közti terültek, tűzoltási felvonulási utak, nagyszámú
látogatót foglalkoztató helyszínek és építményektől való menekülésre kialakított útvonalak
szabadon tartása, mivel egy esetleges tűz keletkezése esetén, tömegesen menekülő emberekre
ezeken az útvonalakon lehet számítani.
A szabad tereken, épületekben, építményekben, az egyes helyiségekben a villamos berendezés
kapcsolóját, a közmű nyitó és záró, (víz, villany) a hő- és füstelvezető kezelőszerkezeteit, ajtókablakok egyéb nyílás-záró szerkezetek nyílását, a tűzoltó készüléket, eszközt, az azokhoz vezető
útvonalat eltorlaszolni, a belső közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még
átmenetileg sem szabad.
A rendezvény területén kijelölt menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének
legalább 2,5 méternek kell lenni, mely kiépített útvonalak megfelelnek a vonatkozó előírásoknak.
A rendezvény területén asztalokat és székeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az
ülőalkalmatosságot szolgáló blokkok között, illetve mellettük a közlekedési és menekülési
útvonalak irányában legalább 1,0 m széles út szabadon maradjon.
A menekülési útirányt jelző táblákat úgy kell elhelyezni a rendezvény területén, hogy legalább egy
minden körülmények között jól látható legyen és egyértelmű vizuális információt közöljön a
menekülés útvonaláról. Amennyiben valamely iránymutató tábla, piktogram megrongálódik,
azonnal intézkedni kell annak javításáról, vagy cseréjéről.
Menekülésre figyelembe vett útvonalon nyílt lánggal történő megvilágítás tilos.
A rendezvény közlekedési és menekülési útvonalain, tűzoltási felvonulási területein a
vészkijáratoknál történő gépjárműparkolás TILOS!
2.1.10.4. Kereskedelmi és vendéglátó egységek
A vendéglátó és kereskedelmi egységeknek tűzvédelmi szabályzattal kell rendelkezniük,
amennyiben arra jogszabály (1996. évi XXXI. Tv.) és/vagy a szervező Talentis Event and Marketing
Kft. kötelezi őket.
A Talentis Event and Marketing Kft. által készített és a vendéglátó, valamint a kereskedelmi
egységek rendelkezésére bocsátott tűzvédelmi szabályokban, előírásokban, tájékoztatókban
foglaltak betartása a vendéglátó egységek és kereskedelmi egységek üzemeltetőinek és azok
dolgozóinak egyaránt kötelező.
A vendéglátó és kereskedelmi egységekben csak tűzvédelmi oktatásban részesült dolgozó
tevékenykedhet.
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A vendéglátó és kereskedelmi egységekben legalább 1 db 34A, 183B C egységtűz oltására alkalmas
MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott hitelesített tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, azt tűz
oltására kérésre át kell adni.
Azon vendéglátó egységekben, melyekben nyílt lángon olaj vagy zsiradék hevítésével sütés történik
legalább 1 db és legalább 2 m2 méretű tűzoltó takaró készenlétben tartása kötelező.
A vendéglátó és kereskedelmi egységekben kizárólag biztonsági lefúvató szelepes Propán Bután
gázpalack alkalmazható, a tartalék palackok tárolása TILOS! A hagyományos PB palackokat a
rendezvény területére bevinni TILOS!
A tartalék palackok tárolása sem a vendéglátó egységekben, sem közvetlen környezetükben nem
lehetséges.
A vendéglátó és kereskedelmi egységekben a PB palackok sorba kötése TILOS!
Az elektromos és/vagy villámvédelmi berendezések szabványossági felülvizsgálatát a működésük
megkezdése előtt el kell végeztetni, az abban feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni.
A vendéglátó egységekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges anyagok, olaj-zsír stb.
helyezhető el.
A vendéglátó egységekben, azok konyháiban tűzhelyek, sütő-főző berendezések, munka-asztalok
közötti közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni, leszűkíteni, anyagok eszközök
edények elhelyezésével TILOS.
A tevékenység során kifolyt zsírt, olajat fel kell tisztítani, és a vendéglátó egység területéről el kell
távolítani, éghető folyadékot (olajat, zsírt) a csatornába önteni TILOS. Azt az arra a célra
rendszeresített edénybe kell gyűjteni és el kell szállítatni.
Az egyes berendezéseket, a használati-kezelési utasításukban meghatározottak szerint kell
üzemeltetni.
A sütő-főző berendezésekből a hőfokszabályozókat kiiktatni TILOS.
Az olajsütőkben az olaj szintje a megengedett minimum - maximum szint között legyen.
Az olajsütők hőfokszabályozóit kiiktatni TILOS.
Olajat, zsírt, csak száraz edénybe szabad önteni, melegíteni.
Az edényzetben visszamaradt víz az olajnak, zsírnak a kiforrását, szétfreccsenését idézheti elő
súlyos égési sérüléseket esetleg tüzet okozva!
A hőtermelő berendezéseket konyhai eszközöktől, a felhasználásra kerülő éghető anyagokat olyan
távolságra kell elhelyezni, hogy azok a gyulladási hőmérsékletüket ne érhessék el.
A tüzelő-, főző-, sütő berendezéseket felügyelet nélkül üzemeltetni TILOS, ha valamelyik
használatára szükség nincs, ki kell kapcsolni.
A gáztűzhelyek begyújtását csak az előírásoknak megfelelő gázpisztolyok segítségével szabad
elvégezni. Begyújtás után a gázpisztoly csapját azonnal el kell zárni.
Amennyiben a konyhatechnológiai berendezéseknél, gépeknél bárminemű meghibásodás
tapasztalható, azt üzemen kívül kell helyezni, javításáról gondoskodni kell.
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Gázszivárgás esetén a berendezést gázpalack elzárásával a gázutánpótlást meg kell szüntetni. A
légtérbe jutó gázt ki kell szellőztetni, annak megtörténtéig minden gyújtóforrást ki kell zárni.
A pára és szagelszívó ernyőket, zsírfogót a zsír-olaj lerakódástól rendszeresen meg kell tisztítani, az
abba épített zsírfogót kiiktatni TILOS.
A napi tevékenység befejezését követően a villamos berendezéseket ki kell kapcsolni, a gázüzemű
berendezéseket le kell kapcsolni, a palackot el kell zárni.
Gyertya használatakor a gyertyatartókat nem éghető alátétre kell helyezni, s ha használatukra
szükség nincs, a gyertyát el kell oltani. Az alátét legalább akkora legyen, hogy eldőlés esetén se
jelentsen gyújtási veszélyt.
A villamos berendezéseken, lámpatesteken éghető díszítő anyagokat, reklámtáblákat stb.
elhelyezni TILOS.
A vendéglátó egységekben elhelyezett szénsavpalackokat eldőlés ellen az építmény szerkezethez
rögzíteni kell.
Pirotechnikai anyagok használata, tűzveszélyes tevékenység végzése TILOS!
A közlekedési utakat, bejáratokat mindig szabadon kell tartani. Árut, göngyöleget csak úgy szabad
elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza.
A tűzhelyeket csak használatukat ismerő személy kezelheti.
Éghető edényfogó használatakor fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a tűzhely hőjétől tűz
ne keletkezzen.
A konyhai edényzetben túlhevülésből keletkező tűz esetén a tüzet fedéssel vagy tűzoltó
készülékkel el kell oltani. A tűz oltására víz használata TILOS! A konyha közelében tűzoltó készülék
készenlétben tartása szükséges.
A tűzhely használatakor azt felügyelet nélkül hagyni TILOS!
Fokozott figyelmet kell fordítani a közlekedési útvonalakra, egy esetleges tűz keletkezése esetén a
menekülő emberekre számítani kell. Az építmények előtti közlekedési útvonalakon asztalokat,
árut, egyéb tárgyakat elhelyezni TILOS, azok a menekülést akadályozzák.
2.1.10.5.

Mutatványos berendezések:

A rendezvényen lévő hőlégballon ebbe a kategóriába sorolandó.
Kizárólag teljes szélcsendben, időjárási nyugalomban használható.
Működésének megkezdése előtt a rendezvényszervező részére be kell nyújtani a vonatkozó
műszaki előírásoknak történő megfelelőség igazolását, a kezelők képesítési igazolását, valamint
az alább felsoroltakat.
Az üzemeltető a mutatványos berendezés üzemeltetését akkor kezdheti meg, ha rendelkezik
hatályos megfelelőségi tanúsítvánnyal. Az üzemeltető a tanúsítványt a mutatványos berendezés
kezelő helyiségében köteles tartani.
A mutatványos berendezésen jól látható módon az alábbi adatokat kell feltüntetni:
• a gyártó neve és címe,
• a típus/modell száma,
• gyártási sorozatszám,
• a gyártás időpontja (év, hónap),
• a megfelelőségi tanúsítványt kiállító kijelölt szervezet neve, a megfelelőségi
tanúsítvány száma, kiadásának dátuma és hatályának lejárta,
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a berendezés terhelhetősége vagy az egyszerre szállítható személyek maximális
száma

Az üzemeltető üzemeltetési naplót vezet, amelyben – a mutatványos berendezés minden
telepítését követően – feltünteti az előírásnak megfelelő szerelést, az üzemórák számát, valamint
az üzemelés közben bekövetkezett esetleges hibákat és azok elhárítását. Az üzemeltető az
üzemeltetési naplót a mutatványos berendezés kezelő helyiségében köteles tartani.
Az üzemeltető a berendezés valamennyi üzembe helyezése előtt köteles meggyőződni arról, hogy
a berendezés állapota és szerelése, valamint az alkalmazott érintésvédelem megfelel a
biztonságossági követelményeknek.
Rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények,
szabadterek
Erdő, alacsony és magas füves vegetáció.

2.1.10.6.

2.1.11. Tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szabályok
2.1.11.1. Építés-bontás
A kivitelezőtől tűzvédelmi nyilatkozatot kell kérni arról, hogy az építés végrehajtása során a
technológiákra, építményekre vonatkozó tűzvédelmi és egyéb műszaki dokumentációkban foglalt
előírásokat maradéktalanul betartotta-e. Amennyiben eltért, annak mi volt az oka, és milyen
engedélyek alapján tette.
A nyilatkozat beszerzéséért a műszaki vezető, vagy az általa a lebonyolítással megbízott személy a
felelős.
Amennyiben a kivitelező nem rendelkezik, vagy hitelt érdemlően nem tudja a fentieket igazolni,
úgy a rendezvény az adott helyszínen nem kezdhető meg, amennyiben megkezdődött le kell állítani
a tevékenységet.
Az alvállalkozókkal, külső kivitelezőkkel kötött vállalkozási szerződésben meg kell követelni a külső
engedélykiadó írásos megbízását.
Az alvállalkozók, külső kivitelezők által végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyezését az
alvállalkozó, külső kivitelező engedélykiadója végzi. A szabályzat mellékletében foglalt „engedély
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére” dokumentációt ki kell tölteni, melyet a műszaki
vezető ellenőriz a tevékenység megkezdése előtt.
Az alvállalkozók, külső kivitelezők által kiadott engedélyt, ellenjegyzés nélkül érvénytelennek kell
tekinteni.
Az alvállalkozók, külső kivitelezők által kiadott engedélyek az építés idejéig érvényesek. Az
engedélyeket a bontási munkálatok során ismételten ki kell kérni.
2.1.11.2. Pirotechnika
A rendezvényen tűzijáték tervezett, mely a rendezvényterülettől 2-3 km-re kerül kilövése.
2.1.11.3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
A rendezvényen nem kerül lebonyolításra tervezetten alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.
Amennyiben mégis ilyen tevékenységre kerülne sor, úgy a kiállításra kerülő engedély alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenység végzésére tartalma az iránymutató. Az engedély alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenység végzésére szóló nyilatkozat és felelősségvállalás nélkül tűzveszélyes
tevékenység nem végezhető. A nyilatkozat aláírására a tűzvédelmi szaktanácsadó vagy az általa
kifejezetten erre a célra megbízott vezető jogosult.
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2.1.11.4. Robbanásveszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenység
A vendéglátó egységet működtető külsős vállalkozók a sütő-, főző berendezéseket PB palackkal
üzemeltetik. A rendezvény területén csakis és kizárólag biztonsági lefúvató szelepes PB palackok
használata engedélyezett.
A PB palackok szállítását, cseréjét a vendéglátó egységet működtető külsős vállalkozók intézik.
Tartalék PB palackok tárolása a rendezvény területén, valamint a kiegészítő infrastruktúra
területeken TILOS!
PB cseretelep nem kerül kialakításra, a palackok cseréjét és az üres palackok elszállítását minden
vendéglátó egységet működtető vállalkozásnak saját maga kötelessége, és felelőssége megoldani.
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A palackok átfejtése TILOS! A palackokat mechanikai igénybevételnek kitenni (ütés, dobás,
súrlódás) kitenni TILOS! A palackok sorba kötése TILOS!
A vendéglátó egységekben villamos szerelési tevékenységet csak szakképzett személy végezhet,
miután a PB palackokat elszállították a vendéglátó egységből.
Azon helyiségekben, ahol PB palackos technológiát alkalmaznak fűteni TILOS! A palackokat sugárzó
hőnek kitenni TILOS!
2.1.12. Tűzvédelmi berendezések, eszközök
A rendezvény területén szabvány porral oltó - MSZ EN3 szabvány szerint gyártott „ABC” tüzek oltására
alkalmas 6 kg töltetsúlyú porral oltó készülékek kerülnek elhelyezésre.
Az arborétum területén föld alatti tűzcsaphálózat van kiépítve.
2.1.13. Tűzoltással kapcsolatos egyéb eszközök
A rendelkezésre álló teljes műszaki eszközpark, munkagépek, felszerelések.
2.1.14. Kiürítéssel és menekítéssel kapcsolatos eszközök
A rendezvény területén, több helyen is kihelyezésre kerülnek menekülési útirányjelző táblák.
Az utánvilágító táblák EVERLUX táblák, melyek MSZ ISO 6309 előírásainak megfelelnek, így a
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásait teljesítik.
A rendezvény helyszínein 1200x600 mm méretű menekülési útirányjelző táblák kerülnek
telepítésre. A táblák kihelyezése úgy kerül kialakításra, hogy a rendezvényhelyszínek bármely
pontjáról legalább egy jól látható és felismerhető legyen és megfelelő vizuális információt közöljön
a menekülés irányáról a rendezvényen tartózkodók részére.
A táblák megvilágításra tartalék áramforrást nem biztosítunk, mivel szabványos utánvilágító
kivitelűek.
2.1.15. A rendezvény energia ellátása
2.1.15.1. Lekapcsolás módja
Hatósági kérésre leválasztható, a menekülési terven feltüntetett helye(ke)n.
2.1.15.2. Szakaszolási lehetőségek
MSZ 2364, MSZ 1600/10 szerint a szakaszok önállóan is leválaszthatóak és feszültség
mentesíthetőek.
2.1.15.3. Tartalék üzem
Esetleges villamos kimaradás esetén a tartalék üzem kizárólag az esetleges vészhelyzet során
szükséges erőforrásokat alkalmas ellátni, a teljes rendezvény nem üzemeltethető a rendelkezésre
álló tartalék erőforrássokkal!
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TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK
A TŰZVÉDELMI KÉPZÉS RENDSZERE
A rendezvényszervező kötelezettségének minősülő dolgozók képzésben részesülők köre:
• A Talentis Event and Marketing Kft. alkalmazásában állók, a rendezvény
szervezésében résztvevők
• Biztonsági szolgálat dolgozói
• Tűzoltó szolgálat dolgozói
A rendezvényen feladatot ellátó további dolgozók oktatásáért az adott munkáltató felel, az 1996. évi.
XXXI. Tv.–ben meghatározott munkáltatói kötelezettsége okán.
A rendezvény területén csak tűzvédelmi alapoktatásban részesült személy foglalkoztatható, aki a
létesítmény, rendezvény alapvető tűzvédelmi sajátosságaival, a használat szabályaival tisztában van és
azok maradéktalan betartását és betartatását vállalja, felelősségét átérzi.
A dolgozók, alkalmi munkavállalók, külső szerződéses szolgáltatók tűzvédelmi oktatását a saját
munkáltatóik végzik és dokumentálják.
Képzési formák:
Alapoktatás
A dolgozót munkába állás előtt, illetve a munkavégzés megkezdése előtt tűzvédelmi oktatásban kell
részesíteni. Az alapoktatás során a Tűzvédelmi Szabályzat előírásait kell oktatni.
A külsős szerződéses szolgáltatók alapoktatását a tűzvédelmi szabályzat egy példányának átadásával,
valamint az átvételt és tanulmányozást igazoló nyilvántartás aláírásával kell biztosítani.
Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban rögzíteni kell.
A napló tartalmazza:
• az oktatás időpontját
• az oktatást végző nevét
• az oktatás témakörét felsorolás szerint
• az oktatott nevét
• az oktatott aláírását, mellyel igazolja az oktatáson való részvételt.
Az alapoktatást a Talentis Event and Marketing Kft. által szerződött, a 9/2015 (III.25) BM rendeletben
előírtak alapján felsőszintű tűzvédelmi képesítéssel rendelkező személy tartja és dokumentálja a
Talentis Event and Marketing Kft. alkalmazásában állók, valamint a rendezvény területén a
biztonságtechnikai feladatokat ellátók vezetőinek részére.
A külsős szerződéses szolgáltatók számára a tűzvédelmi szabályzat átadása is az ő feladatuk.
Az alvállalkozók, külső szerződéses szolgáltatók tűzvédelmi oktatásáért a Talentis Event and Marketing
Kft. nem vállal felelősséget, azok számonkérésére a Talentis Event and Marketing Kft. részéről nincs
lehetőség, azonban a szükséges tájékoztatást a rendelkezésükre bocsájtja.
Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
Az 1996. évi XXXI. Tv előírásai alapján meghatározott foglalkozási körökben csak tűzvédelmi
szakvizsgával rendelkező személy dolgozhat.
Ilyen munkakör esetén a szakvizsgáztatást külső vizsgáztató szervvel kell elvégeztetni. A szakvizsga
megszervezése az ügyvezető feladata.

31

Vál-Völgyi Zsúr 2022 | Tűzvédelmi Szabályzat

Mb/2022/04/26-ZA

A szakvizsgára kötelezettek köréről kimutatást kell vezetni.
2.2.1.

Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak oktatására kötelezett dolgozók
Minden a rendezvény területén dolgozó kötelezett tűzvédelmi oktatásra, a fentebb felsorolt
módon.

2.2.2.

Tűzvédelmi Szabályzatban – Biztonsági tervben foglaltak oktatására kötelezett dolgozók
A Talentis Event and Marketing Kft. állandó alkalmazottai
A biztonsági szolgálat alkalmazásában állók
Tűzoltó szolgálat
Egyéb biztonságtechnikában érintett munkavállalók

2.2.3.

Külsős szerződéses szolgáltatók felvilágosítása
Előzetesen, az arra alkalmas és igazolható módon tájékoztatásban részesülnek. A rendezvény
helyszínén a kereskedelmi és vendéglátó egységet üzemeltető vállalkozók részére kiadásra kerül
egy egyszerűsített tűzvédelmi szabályzat, mely átvételét hitelt érdemlő módon igazolják. Az
alkalmazottaik tűzvédelmi oktatása a vállalkozások kötelezettsége és felelőssége.

2.2.4.

Oktatási Naplók
A rendezvény ideje alatt a felelős rendezvényszervezőnél megtalálhatók.

2.3.

TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA
A rendezvény ideje alatt a felelős rendezvényszervezőnél megtalálhatók.

2.3.1.

Oltóvíz hálózatok
Az oltóvíz vételezés a helyszínen található föld alatti tűzcsapokból lehetséges.

2.3.2.
2.4.

Menekülési útirányjelző rendszerek jelölése a térképen található.
HELYSZÍNRAJZ
Mellékleten található részletes helyszínrajz, mely az alábbi információkat tartalmazza a
rendezvényről:
• Tűzoltó készülékek
• Oltóvíz hálózatok
• Menekülési útirányjelző rendszerek
• Egyéb tűzvédelmi berendezések (pl. oldható kötésű kapuk)
• Közművek záró-nyitó berendezései
• Tűzoltási felvonulási útvonalak
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3. BIZTONSÁGI ŐRZÉSRE, OBJEKTUM ÉS SZEMÉLYVÉDELEMRE VONATKOZÓ FELADATOK
3.1.

A BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELELŐSSÉG VÁLLALÁSI NYILATKOZATA
A Biztonsági szolgálat Felelősségvállalási nyilatkozatát a Biztonsági Terv tartalmazza.

3.2.
3.2.1.

BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS FELADATAI
Általános feladatok
A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. Törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítése, a jogosultságok érvényesítése.
A biztosításban résztvevő munkatársak kulturált, udvarias, differenciált, európai színvonalú
eseményhez méltó, de határozott és körültekintő intézkedése.
A rendezvény területének, programhelyszíneknek, berendezéseknek őrzése, az illegális
cselekmények, lopások, rongálások megelőzése, megakadályozása.
A rendezvény ideje alatt biztonsági szempontból, a résztvevők magatartásának, az esetleges tömeg
mozgásának, hangulatának figyelemmel kísérése, az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések
megtétele. Az esetleges ez irányú információkról és a tervezett intézkedésekről a kijelölt
személyek, szervezők értesítése.
A rendezvény ideje alatt a rendezvény területén szabálysértések és bűncselekmények
elkövetésének megelőzése, megakadályozása, megszakítása és esetleges felderítése. Elkövető
elfogása esetén a rendőrség, vagy egyéb jogszabályban meghatározott hatóság értesítése mellett
a helyszín biztosítása, tanuk felkutatása, az eljárásban történő részvételük biztosítása. Az
intézkedés átadásáig az elkövető helyszínen tartása mellett ruházat- és csomagátvizsgálás
végrehajtása.
A rendezvény nyitásakor, az őrszemélyzet váltásakor a terület és egyes helyszínek átadás-átvétele
a rendezvényhelyszín vezetőjének, kijelölt személyének, vagy a nappalos szolgálatnak, a
rendezvény zárásakor az éjszakai szolgálatnak, vagy a meghatározott vezetőnek.
A rendezvény Integrált veszélyhelyzet elhárítási, tűzvédelmi és katasztrófavédelmi tervében
foglaltak megismerése, betartása és betartatása.
Tűz keletkezése esetén a tűzvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint a tűzoltóság értesítése
és az élet- és kármentés megkezdése, kis kiterjedésű, kezdődő tüzek oltása kézi tűzoltó készülékkel.
Egészségügyi,- mentőszolgálat értesítése egészségügyi beavatkozást igénylő esetekben.
A szervezők illetőleg az általuk megbízott személy/ek kiürítésre, menekítésre adott utasítása
esetén a rendezvényhelyszínen jelenlévők felszólítása a terület elhagyására, valamint
tömegirányítói feladatok ellátása.

3.2.2.

Speciális feladatok
A házirendben, a szervezők által meghatározott szabályzatokban, valamint egyéb jogszabályokban
meghatározott tiltott tárgyak, eszközök kiszűrése, felkutatása és az ezekkel kapcsolatos
intézkedések megtétele, szükség szerint a hatóságok értesítése, az eljárások sikeres
lefolytatásának elősegítése.
Az illetéktelen, kábítószer, vagy egyéb bódító szer hatása alatt álló, illetőleg alkoholtól jelentős
befolyás alatt álló személyek távoltartása a rendezvénytől.

33

Vál-Völgyi Zsúr 2022 | Tűzvédelmi Szabályzat

Mb/2022/04/26-ZA

A rendezvény területén történő gépjárműforgalom koordinálása, biztosítása, ellenőrzése, az
illetéktelen járműforgalom megakadályozása, a közlekedési szabályok betartása, és betartatása.
A rendezvény területére történő illetéktelen, illegális behatolások megakadályozása.
Az előadások, programok befejezésével a vendégek, résztvevők, dolgozók eltávozása után a
rendezvény, programhelyszín területének, a színpadoknak és technikai helyiségeknek átvizsgálása,
szabálytalanság, vagy tűzveszélyes helyzetek esetén azok megszüntetése és a tett intézkedésekről
a meghatározott személyek értesítése.
A tűzvédelmi szabályzatban foglaltak megismerése, betartása és betartatása, az oktatások
dokumentálása.
Közveszéllyel fenyegetés esetén a felelős rendezvényszervező értesítése, a helyszín kiürítése,
biztosítása, és a hatóságok feladatellátásának biztosítása.
Az esetleges légi mentés során a mentőhelikopter, valamint mentőgépjármű leszállási helyének,
útvonalának biztosítása, a mentőegységek feladatellátásának biztosítása.
A rendezvény területén információs pontok biztosítása és a rendezvény biztosítását érintő
információk továbbítása a felelős rendezvényszervező felé.
A felelős rendezvényszervező értesítése minden szolgálattal összefüggő, szolgálatban
bekövetkezett eseményről, intézkedésről, biztonsági szempontból releváns tényről, információról.
3.3.

A BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
A teljes biztosításért felelős vezető/k feladata:
• a rendezvény teljes biztosítási tervének elkészítése, mely jelen dokumentáció részét
képezi.
• az őrök felállítási helyének és az ott végzett feladatoknak meghatározása
• szervezőkkel és hatóságokkal történő kapcsolattartás
• a szolgálatban lévő őrök munkavégzéséhez, feladatellátásához szükséges ruházat,technikai és kommunikációs eszközök biztosítása
• szolgálatban lévő állomány ellenőrzése
Őrszemélyzet feladata:
• A kijelölt helyszínen, meghatározott feladat végrehajtása a hatályos utasítások,
szabályok, jogszabályok alapján.
• A rendezvény biztonsági szabályzatainak megismerése, elsajátítása, betartása és
betartatása.
• A tervben meghatározott általános és speciális feladatok végrehajtása.
• Kulturált, udvarias, körültekintő, de határozott intézkedések foganatosítása.
• A rendelkezésére bocsátott technikai és kommunikációs, valamint biztonsági eszközök
állagának, épségének megóvása.

3.3.1.

A rendezvény biztosításáért felelős vezetők
Felelős vezető:

3.4.

Süttő Attila

A BIZTONSÁGI ŐRÖK ÁLTALÁNOS ELIGAZÍTÁSA
A biztonsági őrzésben résztvevők általános eligazítása a szolgálatba lépés előtt a helyszínen
történik, majd a terület bejárása követi. A felelős vezetők minden egyes felállítási helyet ellenőrizve
pontosítják az őrök feladatait, a szükséges egyeztetéseket a helyszínek vezetőivel megtartják.
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A BIZTONSÁGI ŐRÖK KAPCSOLATTARTÁSA, AZ ŐRZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KOMMUNIKÁCIÓJA,
JELENTÉSI RENDJE
A felelős vezetővel, irányítóval, biztosítás helyszíni vezetőjével, szervezőkkel rádiótelefonon és
rádió adó-vevőn, a biztosításban résztvevő biztonsági őrökkel rádió adó-vevőn keresztül történik a
kapcsolattartás.

3.6. A RENDEZVÉNYRE VALÓ BEJUTÁS SZABÁLYOZÁSA
3.6.1. Beléptetés menete
A rendezvény ingyenes, de a főbejáraton elhelyezett beléptetési ponton a biztonsági személyzet
kézi számlálóval (clicker) ellenőrzi a rendezvényre belépő látogatók létszámát.
3.6.2.

Karszalagok és egyéb jogosultságok

3.6.2.1.

Egyéni jelző eszközök

A rendezvényen a szervezőket egyéni megkülönböztető ún. „Pass” kártya jelöli, a kártyához tartozó
jogosultsággal.
3.6.2.2.

Gépjármű jogosultság

A rendezvény területén a gépjárművek részére alapesetként a behajtás/parkolás tilos. A
rendezvény ideje alatt csak érvényes autóbehajtási-engedéllyel rendelkező gépjárművek
közlekedhetnek és parkolhatnak a rendezvény területén. Engedélyt előzetesen igényelni kell a
szervezőknél. Engedély csak a legszükségesebb esetekben adható ki.
Gépjárművel csak az építés-bontás ideje alatt jogosultak a közreműködők, partnerek a rendezvény
területén közlekedni és parkolni. A rendezvény területén a KRESZ szabályai érvényesek. A
környezet védelmének érdekében a rendezvényen csak a kijelölt közlekedési utakat lehet használni
gépjármű forgalomra, minden más területre – pl. füves területek – tilos a ráhajtás.
A rendezvény megnyitása előtt köteles minden résztvevő, közreműködő eltávolítani a
gépjárműveit, bontáskor a torlódások és balesetek elkerülése végett a rendezvény területére
kizárólag a látogatók távozása után lehet gépkocsival behajtani.
3.6.3.

Védett személy
A rendezvényre a szervezők meghívásából nem érkezik védett személy. Amennyiben azonban
megjelenik, meglátogatja a rendezvényt, a felelős rendezvényszervező utasítása alapján a Bicskei
Rendőrkapitányság és a TEK állományával közösen, a védett személy biztonságáért felelős személy
irányítása mellett a biztonsági szolgálat a szükséges biztosítási és egyéb feladatokat végrehajtja. A
végrehajtásról a biztonsági szolgálat tájékoztatja a felelős rendezvényszervezőt.

3.6.4.

Mozgásában és cselekvésében korlátozott személy
A rendezvény területe akadálymentesített, mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető, a
programokon való részvétel biztosított.

3.7.
3.7.1.

A RENDEZVÉNY TERÜLETÉNEK BIZTONSÁGTECHNIKAI VÉDELME
Kerítésrendszer
A rendezvény különböző helyszínei nem kerülnek körülkerítésre, azonban a közönség elől elzárt
technikai területek mobil kerítéssel – könnyű fémszerkezetes kerítéselemekkel – kerülnek
körülkerítésre. Maga az Arborétum körül van kerítés kiépítve.

3.7.2.

Térvilágítás
A rendezvény menekülési
energiaellátással.

útvonalán térvilágítás

kerül

kiépítésre,

hálózat független
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3.7.3.

Támadás elhárító eszközök (vegyi eszköz; gumibot és vizsgázott szolgálati kutya).
A biztonsági szolgálat tagjai a jogszabályokban meghatározott, engedélyezett és a szervezőkkel
egyeztetett eszközöket használják.

3.7.4.

Hírháló - Belső kommunikációs eszközök
A kommunikáció rádiótelefonon keresztül történik.

3.8.
3.8.1.

BIZTONSÁGTECHNIKAI KIVITELEZÉSBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEKKEL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS
Hatósági kapcsolattartás
A rendezvény tartásáról a szervezők képviselői egyeztetést folytattak a Bicskei Rendőrkapitányság
vezetőivel, munkatársaival. A rendezvény megnyitása előtt helyszínbejárásra kerül sor.

3.8.2.

A rendezvényen biztonsági szolgálatot teljesítő személyzet felállítási terve és feladatrendszere
A rendezvényen szolgálatot teljesítő biztonsági őrök felállítása tervét a Biztonsági Terv tartalmazza.
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4. CSELEKVÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERV
4.1.
4.1.1.

VESZÉLYHELYZET ESETÉN A TÖMEGEK TÁJÉKOZTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZPARK
Verbális eszközök

4.1.1.1.

Hangos bemondó rendszer

Amennyiben a rendezvényen tömegtájékoztatásra van szükség, úgy a telepített színpadrendszer
hangrendszerén keresztül van mód a tömeg tájékoztatására élőszóban.
4.1.2.

Kézi hangosbeszélő
A rendezvény szervezőinél és a biztonsági személyzet tagjainál kézi hangosbeszélő rendszer áll
rendelkezésre, mely szükség szerint a tömegtájékoztatásra felhasználható.

4.1.3.

Vizuális eszközök

4.1.3.1.

Menekülési útirányjelzők

A rendezvényre valamennyi közlekedési útvonalon, valamint fontosabb programhelyszínen
szabványosított utánvilágító táblák (1200 mm x 600 mm) kerülnek kihelyezésre.
4.1.3.2.
Kivetítők
Az eseményen kivetítők kerülnek telepítésre, melyeken a szervezők szükség szerint az adott
helyzetnek megfelelő vizuális információkat tudnak közölni a látogatók számára.
4.1.4.

Veszélyhelyzet esetén a tömegek tájékoztatására szolgáló tartalom több nyelven.
Az eseményen részleges vagy teljes kiürítés esete is fennállhat, így ezen veszélyhelyzetekre való
felhívás szövege a következő:
Szél esetén
Kedves Vendégeink!
A rendezvény területén erős szél várható, kérjük figyeljétek és kövessétek a szervezők és a
biztonsági szolgálat információit, utasításait! A programok megtartásra kerülnek!
Kedves Vendégeink!
Az erős, viharos szél miatt a rendezvény programját megszakítjuk! Kérjük kövessétek a szervezők
és a biztonsági szolgálat utasításait!
Kedves Vendégeink!
Az erős, viharos szél miatt a program elmarad, kérjük figyeljétek, kövessétek a szervezők és a
biztonsági szolgálat információit, utasításait!
Eső esetén
Kedves Vendégeink!
A rendezvény területén heves esőzés várható, a szabadtéri programokra ennek megfelelően
készüljetek. A programok megtartásra kerülnek, további információkért figyeljétek a szervezők
tájékoztatásait.
Kedves Vendégeink!
A heves esőzés miatt a programot megszakítjuk, kérjük kövessétek a szervezők és a biztonsági
szolgálat utasításait! A fedett helyszíneken a programok megtartásra kerülnek!
Kedves Vendégeink!
A heves esőzés miatt a program elmarad, kérjük figyeljétek, kövessétek a szervezők és a biztonsági
szolgálat információit, utasításait!
Jégeső esetén
Kedves Vendégeink!
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A rendezvény területén jégeső várható, a szabadtéri programokra ennek megfelelően készüljetek!
A programok megtartásra kerülnek, további információkért figyeljétek a szervezők tájékoztatásait.
Kedves Vendégeink!
A jégeső miatt a programot megszakítjuk, kérjük kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat
utasításait. A fedett helyszíneken a programok megtartásra kerülnek!
Kedves Vendégeink!
A jégeső miatt a program elmarad, kérjük figyeljétek, kövessétek a szervezők és a biztonsági
szolgálat információit, utasításait!
Villámtevékenység esetén
Kedves Vendégeink!
A rendezvény területén fokozott villámtevékenység várható! A programok megtartásra kerülnek,
további információkért figyeljétek a szervezők tájékoztatásait!
Kedves Vendégeink!
A fokozott villámtevékenység miatt a programot megszakítjuk, kérjük kövessétek a szervezők és a
biztonsági szolgálat információit, utasításait! A fedett helyszíneken a programok megtartásra
kerülnek!
Kedves Vendégeink!
A fokozott villámtevékenység miatt a program elmarad, kérjük figyeljétek, kövessétek a szervezők
és a biztonsági szolgálat információit, utasításait!
Vihar esetén
Kedves Vendégeink!
A rendezvény területén viharos időjárás várható, erős széllel és jelentős csapadékkal! A programok
ennek figyelembevételével készüljetek! A programok megtartásra kerülnek, azonban a további
információkért figyeljétek a szervezők tájékoztatásait!
Kedves Vendégeink!
A viharos időjárás miatt a programot megszakítjuk! Kérjük kövessétek a szervezők és a biztonsági
szolgálat információit, utasításait!
Kedves Vendégeink!
A viharos időjárás miatt a program elmarad, kérjük kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat
utasításait!
Köd esetén
Kedves Vendégeink!
A rendezvény területén ködös időjárás várható! A programok megtartásra kerülnek, további
információkért figyeljétek a szervezők tájékoztatásait!
Kedves Vendégeink!
A ködös időjárás miatt a programot megszakítjuk! Kérjük kövessétek a szervezők és a biztonsági
szolgálat információit, utasításait! A fedett helyszíneken a programok megtartásra kerülnek!
Kedves Vendégeink!
A ködös időjárás miatt a program elmarad, kérjük kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat
információit, utasításait! A fedett helyszíneken a programok megtartásra kerülnek!
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4.2. CSELEKVÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERV
4.2.1. Tűztípusok
A rendezvény területén előfordulható tűz keletkezési okok:
• Elektromos energia (villámcsapás, vezetékek túlterhelése, rövidzárlat, hibás kapcsolás,
elektromos szikra stb.)
• Nyílt láng (hegesztés, szabadban történő tüzelés, nyílt lángú világítóeszköz,
húsfüstölés stb.)
• Öngyulladás (növényi anyagokban, szerves folyadékokban akkumulálódott hő, kémiai
anyagok vegyi reakciója)
• Hőtermelő berendezés (tüzelő-, fűtőberendezések, szárító berendezések túlhevülése,
hőátadása, füstcső hibája, kipattanó szikra, stb.)
• Dohányzás (gyakori keletkezési ok, ezért a nyílt lángtól elkülönítve önálló keletkezési
okként szerepel; a dohányzás során alkalmazott nyílt lángtól és az égő dohányneműtől
keletkezett tüzek esetén kódolandó)
• Technológiai hiba (hibás technológia, előírások megszegése, építési hiba, túlterhelés,
stb.)
• Robbanás (palackok, pirotechnikai anyagok, stb.)
• Egyéb (pl.: gépjármű tűzeset)
4.2.1.1.

Vegetációs tüzek

Vegetációs tűz kockázat csökkentése érdekében tett intézkedések.
A rendezvény területe vegetációs tűz keletkezésének lehetőségével érintett terület, ezért az alábbi
kockázat csökkentő intézkedéseket tesszük meg a rendezvény megkezdése előtt. A rendezvény
területén teljes fűkaszálást, és bozót irtást-nyírást végzünk. A faállomány száraz ágait eltávolítjuk.
Az őszi levélhullás során keletkezett zöld hulladék elszállításra kerül a teljes területről. Meleg
időjárás esetén a vegetációs növényzet, illetőleg a terület vízzel történő nedvesítését, locsolását
végezzük a rendezvényen saját technikai felszereléssel.
Tűz gyújtását, tűzrakást kifejezetten tiltjuk a rendezvény teljes területén és a rendezvényt
körülölelő külső területeken.
A rendezvény helyszínéül szolgáló területet erdő, alacsony füves vegetáció és magas füves
vegetáció veszi körül. A nyári időjárás következtében az erdő alj növényzet és a füves vegetációs
területek kiszáradnak, könnyen éghetővé válnak.
Erdőtüzek:
Az erdőtüzeket több csoportba oszthatjuk: aljnövényzet tűz, csemetetűz, törzségés, koronaégés.
Aljnövényzet tűz: a láng a talajt közvetlenül fedő növényzeten terjed, leperzselve a fák törzseinek
alsó részét. Van futótűz és tartó tűz. Nagy szárazság esetén könnyen fejlődhet lombtűzzé, ezek is
lehetnek futó- és tartós lombtüzek. Terjedési sebesség háromféle lehet, gyenge, közepes és erős.
Gyenge aljnövényzeti tűznél a lángterjedés ~ 1m / perc, gyenge lombkoronatűznél 3 m / perc. A
láng magassága kb. fél méter. Közepes tűznél a lángterjedés 1-3 m / perc, lombkoronatűznél
kisebb, mint 100 m / perc. A láng magassága itt már 0,5 – 1,5 m. Erős aljnövényzeti tűznél a
terjedési sebesség nagyobb, mint 3 m / perc, lombkoronatűznél a 100 m / percet is meghaladja.
Lángmagasság 1,5 méternél nagyobb. Kiemelten veszélyes a hegyvidéki erdőtűz, ahol a fák
gyantatartalma miatt a lángterjedés két- háromszor gyorsabb is lehet.
A rendezvény helyszín az erdős területektől viszonylag jól elkülönített. Egy aljnövényzet, vagy egy
gyenge lombkorona tűznél normál időjárási viszonyok között nem indokolt a helyszínek kiürítése,
viszont fel kell készíteni a látogatókat az információs csatornákon keresztül (tájékoztatási
küszöbérték).
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Amennyiben a széljárás a rendezvény területe irányába fúj, úgy pernyeáramlásra és füstáramlásra
kell felkészülni, ami már részleges beavatkozást igényelhet (operatív felkészülési szint).
Lombkorona tüzeknél már a kezdeti fázisban szükséges a felkészülési szintet kihirdetni, mérsékelt
széljárás esetén részleges beavatkozásra is fel kell készülni ki kell jelölni a veszélyeztetett terület
határvonalát.
Viharos szél esetén koronaégésű erdőtűznél teljes beavatkozás szükséges.
Magas füves vegetáció tüzek:
A füves területeken keletkezett tüzek nyílt tűz, tehát az égéshez szükséges oxigén korlátlanul
rendelkezésre áll. Az ilyen tüzek oltása a sok éghető anyag, a nagy távolságok, a nehéz megközelítés
miatt komoly technikai és eszköz állományt igényel. A száraz füves területek veszélyes, kis
energiájú gyújtóforrás hatására is lángra lobbanhatnak. Szerkezete csöves, levegős, ezért
meggyulladása könnyen végbemegy, égése heves és gyors. A helyszínen lévő több hektár füves
részek nagy kiterjedésű összefüggő területet alkotnak.
Veszélyt jelenthet, hogy egy ilyen tűz átterjedhet az erdőkre. Terjedését befolyásolják az időjárási
viszonyok, a széljárás és a magas nyári hőmérséklet. A tűz a füves vegetációkban a szél irányának
és sebességének megfelelően háromszög vagy legyező formájában terjed. Erős szél esetén akár
több száz métert is megtehet láng. A terjedést elősegítik a gázcsere hatására kialakuló röptüzek,
pernye, szikrák.
Méréskélt széljárás esetén is részleges beavatkozás lehet indokolt.
4.2.1.2.
Épület tüzek
A rendezvény nem érintett. amennyiben az arborétum területén valamely épületében, annak
helyiségében tűz keletkezik, úgy a rendezvény terület kiürítésre kerül.
A biztonsági személyzet azonnal zárja a területet, és biztosítja a tűzoltó készenlét zavartalan
működését.
4.2.1.3.
Elektromos berendezések tüzei
Kisfeszültségű berendezések:
50-1000 V-ig. A kisfeszültségű berendezések tüzeinél az elektromos leválasztást a biztonsági
szolgálat elvégzi. Amíg ez meg nem történik, a biztonsági távolság szigetelt vezeték esetén legalább
0,3 m, csupasz vezeték esetén legalább 0,9 m. Életveszély elhárításának és a tűz terjedésének
meggátolása érdekében száraz, biztonságos helyről sugárral a tűzoltó készenléti szolgálat oltja a
tüzet, a hivatásos egységek kiérkezéséig. A biztonsági személyzet a területet azonnal lezárja,
legalább 10 m sugarú körben. Az oltás befejezése után a feszültség alatti villamos berendezést és
nedves környezetét tilos megközelíteni, a feszültség-mentesítésig a helyszínt nem közelítheti meg
senki.
Nagyfeszültségű berendezések:
Nem kerül telepítésre, a helyszínen nincs kiépítve.
4.2.1.4.
Gázpalackok, éghető gázok és folyadékok tüzei
Kockázat csökkentése érdekében tett intézkedések
A rendezvény területén nincs vezetékes gáz kiépítve, ezért PB gázpalackos technológiát használnak
a vendéglátó egységek. A PB gázpalack „tűz és robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba
tartozik. Egy esetleges palack robbanás bekövetkezésének érdekében az alábbi intézkedéseket
tesszük:
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A PB gázpalackok használatára vonatkozóan a vendéglátó egységek írásos tájékoztatást kapnak. A
tűzvédelmi dokumentációban meghatározásra kerülnek a PB gázpalackok üzembe helyezési és
működési szabályai.
A rendezvény területén kizárólag biztonsági lefúvató szelepes PB palack használható (Staféta;
Flaga).
A tartalék palackok tárolása a rendezvény területén tilos!
Nem építünk ki PB gáz cseretelepet, minden vendéglátó magának intézi a palackok cseréjét.
Minden vendéglátó egységbe, ahol pb gáz készülék használatra kerül, kötelezően készenlétbe kell
tartani legalább 1 db MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott 6 kg töltet súlyú „A B C” tüzek oltására
alkalmas tűzoltó készüléket.
A rendezvény ideje alatt folyamatosan ellenőrizzük a vendéglátó egységek biztonságos
működéséhez szükséges feltételek meglétét, hiányosság esetén intézkedünk annak
megszüntetésére, illetőleg a műszaki vezető jogosult a tevékenység felfüggesztésére is.
Tűz keletkezése „staféta gáz” palackot használó helyiségekben
Tekintettel a bármikor bekövetkezhető lefúvatásra és annak hatásaira, teljes védőfelszerelés
(tűzoltó védőruha, környezettől független légzőkészülék) használata kötelező a beavatkozás alatt.
Égő helyiségben történő lefúvatás több méteres láng csóvával jár és a hőmérséklet 1800-2200°C
fok között van.
Biztonsági védőtávolság kijelölésére intézkedni kell. A kiérkezésig a terület lezárására, illetve
megfelelő fedezékek felderítésére irányuló intézkedés a biztonsági szolgálat vezetője részére
kötelező. A felderítést fokozott óvatossággal, minimális létszámmal kell végrehajtani. Minden ilyen
esetben létre kell hozni egy több főből álló mentési csoportot, váratlan események esetére.
Bárminemű gázpalack tüze esetén törekedni kell a palackban tárolt anyag azonosítására. Ehhez
segítséget nyújt
Gázpalackok rendellenességei esetén szükséges intézkedések
Ha szivárgás áll fenn: a lehetséges gyújtóforrásokat meg kell szüntetni, a sütő-, főző
berendezéseket ki kell iktatni. A szellőztetésről gondoskodni kell. A palackot el kell szállítani
emberektől mentes övezetbe. A palack szelepét el kell zárni. A feladatot a hivatásos egységek
kiérkezéséig a biztonsági szolgálat végzi el, a kiürítési munkálatokat a biztonsági személyzet hajtja
végre.
Amennyiben a sérült palack szén-dioxidot tartalmaz, úgy fokozott figyelemmel kell végrehajtani a
szelep elzárását, mivel a kiáramló gáz fagyási sérüléseket okozhat, illetve a kiáramló gáz nagyobb
mennyiségben fojtó hatású. A zárt térben található szivárgó palackot légzésvédelem nélkül tilos
megközelíteni!
Ha a palackból kiáramló gáz ég: a környezetet el kell oltani, a palack hűtéséről gondoskodni kell a
szelepet el kell zárni, a többi palack intenzív hűtését folytatni kell.
Ha a palack környezete ég: fedezékből hűteni kell a palackot, utána emberektől mentes övezetbe
kell vinni és tovább hűteni.
Ha a tűz közvetlenül nem veszélyezteti a palackot, hűtősugárral hűteni szükséges, majd a
helyszínről el kell szállítani.
Veszélyhelyzet vizuális és akusztikus felismerésének lehetőségei:
1. a palack szelepe nyitva, szivárog
2. a palack szelepénél ég
3. a palack tűzben van, intenzív hő éri
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a kifúvó láng kormoz, abnormális szaga van
a hűtővíz párolog, forró foltok tapasztalhatók
a festék leég a palack faláról (nem külső hő hatása miatt)
a kiáramlás zaja megváltozik
az égő szelepnél a láng nagysága nő, színe változik
a palack szelepének kinyitása után korom áramlik ki.

A palack állapotának vizsgálata:
10. A köpeny hőmérsékletének ellenőrzése.
11. Megfigyeléssel (párolgás, festékégés, lángkép stb.)
Összefoglalva az eddig elmondottakat, a következő sémát állíthatjuk fel az égő, vagy tűztérben lévő
gázpalackok mentésénél, oltásánál: 1. Ha szivárgás áll fenn: – lehetséges gyújtóforrásokat
megszűntetni; – a szellőztetés lehetőségét növelni; – hasadó-nyíló felületeket növelni; – a palack
szelepét elzárni, ha nem lehet biztonságos helyre szállítva kiégetni. 2. Ha a palackból kiáramló gáz
ég: – környezetet eloltani; – palackot hűteni és a szelepet elzárni; – a többi palack intenzív hűtését
folytatni. 3. Ha a palack környezete ég: – fedezékből hűteni a palackot; – utána semleges helyre
vinni és tovább hűteni. 4. Ha a tűz közvetlenül nem veszélyezteti a palackot: – hűtősugárral hűteni;
– helyszínről elszállítani; – tűzoltással elősegíteni az elszállíthatóságát.
Éghető folyadékok tüzei
A rendezvény területén több vendéglátóipari egységben olaj vagy zsiradék hevítésével sütés
történik, melyek könnyen lángra kaphatnak. Ilyen esetben a tűz gyors terjedésére kell számítani,
ezért a biztonsági személyzet a területet azonnal lezárja, legalább 10 m sugarú körben.
A beavatkozás során teljes védőfelszerelés (tűzoltó védőruha, környezettől független
légzőkészülék) használata kötelező.
Éghető folyadékot tilos vízzel oltani, mert az égő olaj a víz hatására robbanásszerűen kivetődik az
edényből, ami égési sérüléseket és a tűz terjedését okozhatja.
Az égő olajat próbáljuk meg fedővel, tűzoltó takaróval lefedni, amennyiben ez nem megoldható,
úgy alkalmazzunk porral oltó tűzoltó készüléket. Tűzoltó készülék használata esetén fokozott
óvatossággal járjunk el, mert a nagy sebességgel kiáramló oltóanyag az olaj szétfröccsenését
idézheti elő, ezért próbáljuk az oltóanyagot a lángtérbe juttatni.
4.2.1.5.
Gépjármű tűz
Gépjárművek tüzei esetén a területet 10 m körzetben le kell zárni, az alkatrészek (gumi)
robbanására lehet számítani. A terület lezárásáról a biztonsági személyzet haladéktalanul
gondoskodik.
Gépjármű tüzek esetén amennyiben a jármű benzin üzemű a kifolyó üzemanyag égése miatt a tűz
átterjedhet a közelében lévő további gépjárművekre, éghető anyagokra, ezért a tűz környezetéből
el kell távolítani az éghető anyagokat. A tűz környezetében álló gépjárművek, egyéb éghető
anyagok eltávolítását is a biztonsági személyzet végzi.
A tűz oltásánál ügyelni kell a kicsapó lánghatásra. A motorháztető felnyitása kiemelt kockázatot
jelent, csak védelemből lehet elvégezni. A motorháztető kinyitását követően friss oxigéndús levegő
áramlik az égési zónába, mely által hirtelen belobbanás, szúrólánghatás következhet be.
A biztonsági személyzet alapvetően porral oltók használatával kezdi meg a tűz oltását.
4.2.1.6.
Építmények, ideiglenes építmények tüzei
Egyéb ideiglenes jelleggel felállított építmények tüzei:
A rendezvény területén könnyűszerkezetes építmény tüzek fordulhatnak elő.
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A könnyűszerkezetes építmények tüzeire jellemző a nagy hőhatás, intenzív füstképződés és gyors
lángterjedés. A gyors lángterjedéssel hatványozódik az esélye a tűz átterjedésének a szomszédos
építményekre, rendezvénytechnikai elemekre és egyéb műtárgyakra. Elsődleges cél a tűz gyors
megfékezése, melyet elsősorban az építményekben elhelyezett és az üzemeltetők által
készenlétben tartott tűzoltó készülékekkel kell megoldani.
A biztonsági személyzet a tűz észlelésekor a tervben foglalt protokoll szerint értesíti a hivatásos
tűzoltó egységeket. Az értesítéssel párhuzamosan a veszélyeztetett területet elzárja, az ott
tartózkodókat biztonságos – védett helyre irányítja. A tűz oltását további porral oltó készülékekkel
végzi el elsődlegesen.
Intézkednek a szomszédos kereskedelmi és vendéglátó egységek kiürítéséről, azokban a
tevékenység folytatását korlátozza, megszünteti. Elzárja a közműveket, szükség esetén
szakaszolást, vagy tűz átterjedés esetén teljes áramtalanítást végez. Átvizsgálja a szomszédos
vendéglátó egységeket és az ott elhelyezett PB palackokat biztonságos, a rendezvény helyszínétől
távol helyezi le, mely őrzéséről gondoskodik. Függetlenül a PB palackok állapotától hideg vízzel
elvégzik a PB palackok hűtését.
A tűzoltását a vendéglátó egységekben fokozott óvatossággal kell végezni és feltételezni kell a PB
palackok jelenlétét. A rendezvény területén kizárólag biztonsági lefúvató szelepes PB palack
használata a megengedett, de szúrólánghatás elleni védelemről, fedezékről gondoskodni kell.
4.2.2.

Esetlegesen kialakuló tűzesetek és szükséges intézkedések

4.2.2.1.

Tűzoltásra való felkészülés
Tűz esetén a tűzoltóságra jelezni kell, akkor is, ha a tűz kialudt, vagy sikerült eloltani!
Telefon: 105; 112
Az általános segélyhívó számok a miskolci vagy a szombathelyi központ diszpécsereinél
jelez, ezért a bejelentésnél elsőként kell tájékoztatni, hogy a tűz mely területen
keletkezett.

4.2.2.2.

Értesítési protokoll, tűzriasztás

Tűzjelzés esetén a tüzet jelző személynek az alábbi információkat feltétlenül közölni kell:
• A tűzeset pontos helye, címe (a rendezvény területén belül a pontos keletkezési hely)
• Mi ég
• Mekkora a tűz terjedelme
• Van-e életveszélyben
• Mennyien tartózkodnak az épületben, helyiségben, szabad téren, rendezvény
területén
• Kiürítés folyamata
• A menekülő emberek menekülési útvonala
• A felvonulási útvonalak melyeken tűzoltó gépjárművel meg tudják közelíteni a
helyszínt
• A jelző személy neve és telefonszáma
A tűzoltóság riasztását követően értesíteni kell rendőrséget és a mentőket is függetlenül attól, hogy
vannak-e sérült személyek.
A hivatásos egységek riasztását követően értesíteni kell a felelős rendezvényszervezőt, aki értesíti
a biztonsági szolgálat vezetőjét, műszaki vezetőt és az ügyvezetőt.
A rendezvény teljes evakuálásról a kiérkező tűzoltás vezető dönthet, azt megelőzően a biztonsági
vezető és a technikai vezető döntési joga és felelőssége a teljes evakuálás.
A kiérkező hivatásos egységek első számú döntéshozó vezetője tűz esetén a tűzoltás vezető.
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4.2.2.3.
Tűzoltás
A tüzet észlelő személy feladatai:
• A tűzoltóság riasztása a fentebb felsoroltak szerint
• A biztonsági személyzet azonnali tájékoztatása
• Az épületben, helyiségben, szabad téren tartózkodók riasztása kiabálással,
hangosítással.
• Az ajtók, kapuk kinyitása vagy kinyittatása az építményekben
• Információgyűjtés a tűz jellemzőiről
• Tűz oltásának megkísérlése
• Áramtalanítás, közművek elzárása vagy azok megtételére való intézkedés
• Vendéglátó egységekből a PB palackok biztonságos helyre történő elszállítása
A keletkezett tűz oltását meg kell kísérelni a rendelkezésre álló eszközökkel:
• Tűzoltó készülékkel
• Tűz pokróccal való letakarásával
• Éghető anyag eltávolításával
• Áramtalanítás után vízzel.
A tűzoltás során a füst elleni védelemről gondoskodni kell az ablakok és ajtók kinyitásával és a száj
elé tett nedves törölközővel.
Tűz esetén teljes áramtalanítást kell végezni a főkapcsoló „0” állásba helyezésével!
4.2.2.4.
Kiürítés és menekítés
Épületben, építményben keletkezett tűz esetén létszámellenőrzést kell tartani a kiürítés alatt és
után is.
Amennyiben rendezvény ideje alatt keletkezett tűz, úgy a biztonsági személyzet kiemelt figyelmet
fordítson a nagy számban jelen lévő gyermekkorúakra. A menekülés során könnyen elveszíthetik
szüleiket, kísérőiket és visszafordulhatnak a tűz irányába. Az elveszett gyermekek számára
gyülekezési (gyűjtési) pontot kell kijelölni, melyről a rendőrséget és a kiérkező mentőszolgálatot
azonnal tájékoztatni kell. A gyermekét elvesztett szülőkre is fokozottan kell figyelni, a gyermekét
elvesztett szülő kétségbeesetten futhat vissza a tűz irányába a gyermekét keresni.
Az intézkedési terven, valamint a kiürítési dokumentációban foglaltak szerint végezze a menekítést
a biztonsági személyzet.
A tűz észlelésekor az épületben, szabad téren tartózkodókat riasztani kell, az épületet, helyszínt
azonnal el kell hagyni, ott csak a tűz oltásán ténykedők tartózkodhatnak. Feltétlenül kerülni kell az
esetleges hősködést. Amennyiben a tűz a visszavonulási útvonalakat meggátolhatja, úgy a tűz
oltását abba kell hagyni és az épületet, szabad teret minél előbb el kell hagyni.
A tűzoltóság kiérkezésekor a tűzoltás vezetőjét minden szükséges információval el kell látni.
A mentés során feltétlenül kerülni kell a pánik helyzet kialakulásának bekövetkeztét. A biztonsági
személyzet higgadt viselkedése életmentő lehet!
Tűz keletkezése esetén a PB palackokat a helyszíntől távol biztonságos helyre kell szállítani. Az
őrzésükről gondoskodni kell.
A biztonsági lefúvatószelepes PB palack, túlnyomása esetén szúrólánghatásra kell számítani, mely
súlyos égési sérüléseket okozhat.
4.2.2.5.

Helyszíni biztosítás

A helyszín biztosításáról a biztonsági személyzet gondoskodik.
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4.2.2.6.
Felvonuló egységek biztosítása
A felvonuló egységek irányítására a biztonsági személyzetnek fel kell készülni. Amennyiben a
távolból hallatszanak a szirénák hangjai, a személyzet megállítja a forgalmat mind a gyalogos, mind
a gépjárművel történő közlekedést és biztosítja a felvonulás zavartalanságát.
4.2.2.7.
Együttműködés
A hivatásos szervek utasításait a rendezvény teljes személyzete maradéktalanul teljesíti.
4.2.2.8.
Tűzoltás utáni feladatok
A tűz oltását követően a helyszíni őrzésről, az esetleges helyszín biztosításáról a biztonsági szolgálat
gondoskodik. A helyreállítás, illetőleg a rendezvény folytatására a hatóságok kifejezett hozzájárulása
előtt nem kerül sor.
4.2.3. Veszélyes időjárási helyzetek kialakulása
4.2.3.1.
Szél-szélvihar
Szél-szélvihar esetén függően a szélerősségtől a szervezők és a biztonsági személyzet gondoskodik
a látogatók biztonságáról, szükség szerint a rendezvény szüneteltetéséről, beszüntetésről.
Amennyiben az időjárás megköveteli, szükséges a sátrak kiürítése és bezárása, az ugráló várak és
színpadok leengedése, díszletek és kiegészítő infrastruktúrák pót-súlyozása, lefektetése.
Várhatóan nagyobb szél kialakulása esetén, mérlegelést követően gondoskodni kell a kiürítésről, a
szél által veszélyeztetett infrastruktúráknál kezdve. Szükség szerint a hangosbemondó rendszeren,
a kézi beszélőkön, és az őrpontokon is tájékoztatni kell a látogatókat a teendőkről.
4.2.3.2.

Eső és esővel együtt járó szélvihar

Amennyiben esővel együtt járó szélvihar alakul ki, úgy az eljárás azonos az előző pontban leírtakkal,
azzal a kiegészítéssel, hogy egy esetleges kiürítés esetén külön figyelmet kell fordítani az esővíz
által a talajban keletkezett csúszásveszélyre, és ennek figyelembevételével kell a kiürítést
irányítani. Párhuzamosan ezzel, amennyiben indokolt, haladéktalanul gondoskodni kell az energia
hálózat lekapcsolásáról.
4.2.3.3.

Fokozott villámtevékenység

Amennyiben fokozott villámtevékenység kialakulására lehet számítani, vagy már kialakult
helyzetben fokozott villámtevékenység jön létre, úgy a szervezők mérlegelést követően
beszüntetik a rendezvényt, gondoskodnak a terület kiürítéséről, figyelmeztetik a közönséget, hogy
milyen irányba mozogjanak, milyen tevékenységeket folytassanak.
Teendők a villámcsapás elkerülése érdekében:
Fokozott villámtevékenység esetén a tűzoltói beavatkozás nem történhet a víz felszín közvetlen
közeléből. A vizek közelében lényegesen nagyobb lehet a páratartalom, így a villám is nagyobb
területet veszélyeztet. A magas páratartalom miatt megnövekszik a levegő vezetőképessége.
4.2.3.4.
Tartósan magas vagy folyamatosan emelkedő hőmérséklet
Amennyiben tartósan és fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, úgy a szervezők és a biztonsági
személyzet kiemelt figyelmet fordít a vegetációs tüzek kialakulásainak veszélyére, a
lehetőségekhez mérten locsolással csökkentik ezen veszélyforrások kialakulásának esélyét.
Amennyiben hőségriadó kerül elrendelésre, úgy a rendezvény szervezői erről tájékoztatják a
rendezvényen a közönséget, hogy megelőzzék a tömeges rosszulléteket. Szükség szerint
gondoskodnak a vízosztásról, fektetésről.
4.2.3.5.

Jégeső

Amennyiben az időjárási jelenségek közül jégeső alakul ki, úgy a szervezők a biztonsági
személyzettel közösen gondoskodnak a rendezvényen a veszélyeztetett korcsoport sérüléseinek
minimalizálásáról, valamint a pánik kialakulásának megakadályozásáról. Hangosbemondón
informálják a vendégeket a szükséges teendőkről.
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4.2.3.6.
Folyó és állóvizek állapotváltozása – Vízszintemelkedés, árvízveszély
Amennyiben a rendezvényt befolyásoló természetes vízforrások árvízveszélyt jelentenek, úgy a
szervezők gondoskodnak a szükséges intézkedésekről.
Közvetett nem azonnali vízszintemelkedés: folyamatos megfigyelés és a rendezvény időtartama
alatti monitoring.
Közvetett fenyegetés: mivel az esemény időben jól behatárolható, úgy a rendezők közvetlen
árvízfenyegetés esetén elhalasztják a rendezvényt.
4.2.4.

Időjárás veszélyhelyzeti evakuációs döntési protokoll.
Az élet és vagyonbiztonság érdekében az alábbi cselekvési protokollok kerülnek kivitelezésre a
rendezvény teljes területe vonatkozásában.

1. Felkészülés viharos időjárásra:
a. Heti és napi előrejelzés a szervezők figyelik az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.
b. A rendezvény ideje alatt napi riasztás érkezik az Országos Meteorológiai Szolgálat részéről
veszélyes időjárási esemény kialakulása előtt 3 és 1 órával
c. A rendezvényen rendelkezésre álló színpadi hangosításon keresztül szükség szerint
tájékoztatjuk a látogatókat.
2. Cselekvés terv:
a.
b.

Amennyiben villámtevékenységgel járó időjárási esemény várható erről a színpadi
hangosításon keresztül tájékoztatjuk a látogatókat
Amennyiben a rendezvényhelyszínt érintő, a várható villámtevékenység, úgy a programokat
szüneteltetjük, felfüggesztjük a veszélyes időjárási jelenség fennállásáig, melyről a felelős
rendezvényszervező intézkedik. Amennyiben a várható kísérő szél lehetővé teszi, úgy a
vendégeket a gyülekezési pontokra tereljük, amennyiben narancssárga riasztás lép érvénybe,
úgy a rendezvényt megszakítjuk és a terület kiürítésre kerül.

4.2.5. Egészségügyi jellegű veszélyforrások és kockázati tényezők
4.2.5.1.
Pszichoaktív szerek
A rendezvényen nem várható pszichoaktív szerek használata.
4.2.5.2.

Tömeges fertőzés, bármely típusú fertőző betegség halmozódása - Elkülönítést,
fertőtlenítést igénylő, illetve bejelentés köteles betegségek

A rendezvény időpontja, és periodicitása végett valószínűtlen tömeges fertőzés kialakulása.
4.2.5.3.

Nagyszámú ételmérgezés

Amennyiben tömeges ételmérgezés helyzete áll fenn, úgy a szervezők azonnal cselekednek, hogy
megszűntessék a fennálló helyzetet, valamint azonnal tájékoztatják az illetékes hatóságokat.
4.2.5.4.

Vízrendszer visszafertőzése

Amennyiben olyan információ jut a szervezők birtokába, hogy az ivóvízként funkcionáló vízhálózat
megfertőződött, úgy azonnali intézkedéssel elzárják a rendezvény vízellátását, tájékoztatják az
illetékes hatóságokat és a hatóságok utasítási szerint járnak el.
4.2.5.5.
Járvány, járvány jellegű megbetegedés
A rendezvény időpontja, és periodicitása végett valószínűtlen járvány kialakulása.
4.2.5.6.

Kémiai típusú fertőzés – vegyi, irritációs anyagok

Az esemény helyszínén nem kerül veszélyes kémiai anyag felhasználásra.
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4.2.5.7.
Ismétlődő, vagy többszörös erőszak okozta sérülések
Amennyiben a rendezvényen erőszakból fakadó sérülések jelentkeznek, úgy a biztonsági szolgálat
és a szervezők azonnal tájékoztatják az illetékes rendőrkapitányságot.
4.2.6.

Társadalmi, környezeti, szociológiai veszélyforrások és kockázati tényező

4.2.6.1.
Vélelmezett, pánikot okozó jelenség
A tömegben figyelmet kell fordítani a vélt, pánikot keltő események kialakulására.
Amennyiben ilyen jelzés érkezik a biztonsági személyzet felé, úgy azt a biztonsági személyzetnek
haladéktalanul ki kell vizsgálni, és a pánikkeltésért felelős személyeket el kell különíteni a
közönségtől, megelőzendő a pánik kiterjedését!
4.2.6.2.
Bombariadó és bombafenyegetés
Bombariadóról akkor van szó, amikor ismert vagy ismeretlen személy személyesen, telefonon,
levélben, egyéb kommunikációs csatornán (pl. internet, telefon) a rendezvényen elhelyezett
robbanószerkezet felrobbantását helyezi kilátásba, amelynek célja zsarolás, anyagi haszonszerzés,
személyes vagy kollektív bosszú, politikai vagy más előny elérése, pánik vagy zavarkeltés, a
rendezvényen folyó tevékenység akadályozása, felelőtlen szórakozás, esetleg az elkövető kóros
elmeállapota. A fenyegetést minden esetben komolyan kell venni. Haladéktalanul tájékoztatni kell
a felelős rendezvényszervezőt, aki a rendőrség értesítésével egyidejűleg, a biztonsági szolgálattal
közösen az elsődleges intézkedéseket megteszi.
A rendőrség megérkezéséig a veszélyeztetett környezetből a lehetőségekhez mérten el kell
távozni, meg kell akadályozni, hogy gyanútlanul mások a veszélyeztetett helyszínre menjenek.
A kiérkező rendőrséget tájékoztatni kell a tett intézkedésekről, a körülményekről.
A továbbiakban a rendőrség utasításának megfelelően kell eljárni, viselkedni.
Telefonon történt fenyegetés:
Igyekezni kell minél tovább beszéltetni a fenyegetőt, ha lehetőség van arra, hogy a hívószámot
azonosítani lehessen, vagy egyéb intézkedéseket lehessen megtenni, amelyek segítenek az
intézkedések meghatározásában (pl. másik telefonon a rendőrséget hívni).
A fenyegetőt meg kell kísérelni, rábeszélni, hogy a követelésének teljesítéséhez hagyjon több időt,
keressen kevésbé ártalmas célt, egyáltalán álljon el szándékától. Ha a lehetősége megvan,
törekedni kell a fenyegető hangjának rögzítésére, egyéb olyan ráutaló jellegzetességek
megismerésére, amely a későbbi felismerést vagy azonosítást lehetővé teszi (pl. idegen akcentus,
jellegzetes rekedtes hang).
A fenyegetés nyugodt fogadása lehetőséget ad arra, hogy a fenyegetőt a szándékáról a hívást
fogadó vagy a segítségül hívott más személy lebeszélje.
A rendőrség értesítésénél fontos szempontok:
A telefonáló pontosan mit mondott (lehetőleg szó szerint idézni, vagy bejátszani a felvételt, ha
rögzíteni lehetett).
Mi volt a követelés, mit kell teljesíteni, azért hogy a robbantás ne következzen be, csak megnevezte
a rendezvényt, vagy az ott dolgozók közül említett valakit.
A fenyegető pontosan mikor telefonált, a beszélgetés mikor fejeződött be, ki hagyta abba.
Élőbeszéd volt-e vagy felvétel, esetleg többször bejátszva.
Érezhető volt-e akcentus, tájjelleg, beszédhiba, elváltoztatás a telefonáló hangjában.
Fiatal-idős, ittas - józan, férfi - nő vagy gyermekhang volt-e a bejelentő.
Milyen háttérzajok szűrődtek be, valószínűsíthető-e a hívás helyszíne (lakás, nyilvános hely, utcai
zajok, állomás, mobil telefonkészülék stb.).
Hol lehet a robbanószerkezet, mennyi idő lehet a bejelentett robbanásig.
Levélbombával, csomagbombával történő fenyegetés:
A fenyegetés és a robbanás időpontja közötti időintervallum általában hosszabb, így az
intézkedések megtételére több idő áll rendelkezésre.
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Amennyiben a levélbombával kapcsolatban gyanú áll fenn, a küldeményt biztonságos helyre kell
ideiglenesen elhelyezni (fém konténer, beton-tároló, amennyiben ilyen található a rendezvény
helyszínén).
A levél és adathordó kezelésénél ügyelni kell a borítón lévő nyomok megőrzésére.
A levél vagy az adathordozó felbontásával nem szabad kísérletezni, vagy a küldeményt
összehajtani, dobálni, súlyos tárgyat ráhelyezni, fénymásolatot készíteni.
A gazdátlanul elhagyott gyanús csomagot, tárgyat érintetlenül kell hagyni és annak helyéről a
kiérkező rendőrség, tűzszerészek figyelmét azonnal fel kell hívni.
Gyanús, külső jegyek, megfigyelési szempontok, amelyek egy esetleges levélbombára,
csomagbombára utalhatnak.
Címzés:

Van-e feladó megjelölve, a megjelölés hiányzik, olvashatatlan,
Ismerős-e a feladó, vártak-e küldeményt arról a címről, illetőleg a feladóként
feltüntetett személytől,
Túldíjazott bélyegek,
A címzésre jellemző a nagy pontosság, a nyomtatott nagybetűs írás, sajátos
kézírás, furcsa betűzés,
Ki van-e hangsúlyozva a címzett saját kezű felbontására való utalás.

Boríték, borítóanyag:
Külső mérete, alakja nem szokványos, esetleg a szokásosnál vastagabb,
A boríték általában 3 mm-nél vastagabb, széle merev és sarkos,
Súlya a méretéhez képest nagyobb, általában kemény a burkolat,
Súlypontja nem a mértani középpontjában van,
Külföldi küldemény, különleges postai utalással (pl. törékeny),
Átragasztott, átkötött, a véletlen felnyitás ellen a szokásosnál jobban
biztosított,
Szennyezettnek tűnik, zsír- vagy olajfoltos,
Szaga jellegzetes, marcipán vagy mandula illatú
Tartalma:
Finom tapintással, fény felé fordítva tartalma érzékelhető-e,
Vezeték, cső vagy lapos áramforrás jelenléte tapintással érzékelhető,
A tapintás esetleg puha, képlékeny anyagra utal.
Kiálló vezetékek, huzalok láthatók.
Személyesen történő fenyegetés:
A fenyegetésnek a legveszélyesebb fajtája, mivel ezek a személyek végsőkig elszántak, kétségbe
vannak esve, sok esetben labilis idegrendszerűek. Reakciójuk kiszámíthatatlan, nem érdekli őket,
hogy velük vagy a környezettel mi történik.
Nem szabad olyan tevékenységet kifejteni, amivel az egyébként is stressz helyzetben lévő
fenyegetőt kiszámíthatatlan következményekkel járó cselekmények elkövetésére kényszerítenénk,
ne vitatkozzunk, ne ingereljük, ne próbáljuk meg erőszakkal lefegyverezni, próbáljunk nyugodtan
viselkedni, rábeszéléssel kivonni a veszélyeztetett környezetből.
Fenyegető utasításait végre kell hajtani, de a lehetőségekhez képest húzni kell az időt, hogy a
rendőrségnek több ideje legyen valamilyen mentőakciót megvalósítani.
Amennyiben lehet az elkövetővel kommunikálni, meg kell próbálni lebeszélni fenyegetéséről,
végső esetben rábeszélni, hogy a környezetben tartózkodókat engedje el.
4.2.6.3.

Terrorcselekmény, terror fenyegetettség

Minden tömegrendezvény, így jelen esemény is kitett terrorcselekményeknek, illetve
terrorfenyegetéseknek. Magyarországon az ilyen jellegű fenyegetések igen ritkák, de a felkészülés
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során figyelmet kell rá fordítani. Az előkészítés és a kivitelezés során is hangsúlyt kell fektetni arra,
hogy a gyanút keltő jeleket, kisebb fenyegetéseket és a szélsőségekre utaló magatartásokat
szükség szerint a rendőrségnek, vagy az illetékes szakszolgálatoknak jelezni kell. Amennyiben
szükség van tényleges beavatkozásra, úgy a szervezők és a biztonsági szolgálat azonnal
beavatkoznak és gondoskodnak a terület kiürítéséről. Gyanút keltő elemek lehetnek: elhagyott
csomagok, elhagyott autók, tartályok, ismeretlen eredetű porok, gyanúsan viselkedő vendégek.
4.2.6.4.
Politikai jellegű fenyegetettség
Amennyiben a rendezvény közvetlen környezetében, vagy a rendezvény területén kialakuló
esetleges politikai felvonulás, demonstráció, esemény befolyásolhatja a biztonságos lebonyolítást.
Amennyiben a szervezők úgy ítélik meg, hogy egy ilyen jelenség kialakulása a rendezvény
elhalasztását igényli, úgy arról haladéktalanul intézkednek. A biztonsági személyzet külön figyelmet
fordít az esetlegesen viselkedésükkel zavaró tevékenységet végző személyek tevékenységére.
4.2.6.5.
Szándékos károkozás
A rendezvényen nem kizárt szándékos, rosszindulatú károkozás bekövetkezése. Amennyiben ilyen
esemény áll fenn úgy a biztonsági személyzet haladéktalanul gondoskodik a stratégia jellegű
infrastruktúrák (elektromos hálózat, színpadok, sátrak, stb.) fokozott biztosításáról, valamint
értesítik a rendőrséget. Amennyiben a károkozás mértéke a teljes rendezvény lebonyolítását
befolyásolja, úgy a szervezők intézkednek a rendezvény elhalasztásáról, felfüggesztéséről, végső
esetben a beszüntetéséről.
4.2.6.6.
Közlekedés
Amennyiben a rendezvényen nem várt, és a működést veszélyeztető közlekedési helyzet áll fenn
úgy biztonsági személyzet és az autó információs személyzet mindent megtesz, hogy minél
gyorsabban elhárításra kerüljön a kialakult forgalmi akadály. Amennyiben a szervezői beavatkozás
nem elegendő, úgy rendőri beavatkozást kér a biztonsági szolgálat.
Rendezvény megközelítése során a közterületek jelentős gépjármű és gyalogos forgalmára kell
számítani és felkészülni. A megközelítés közterületen történik, melyen a rendezvényszervezőnek
nincs jogosultsága korlátozó intézkedéseket foganatosítani.
Ez elmúlt években, Európában elkövetett terrortámadásokat több esetben gépjárművekkel
hajtották végre az elkövetők, mely során emberek közé hajtottak, ezen kockázat minimalizálása
érdekében a területileg illetékes rendőrkapitánysággal mindenben együttműködünk, így
előfordulhatnak korlátozó intézkedések, út akadályok kihelyezése melyet az illetékes rendőri
hatóság végez. Amennyiben megtörténik, illetőleg a rendőri szervek ennek szükségességét
megállapítják, az érintett mentésben résztvevő hatóságokat haladéktalanul tájékoztatjuk.
4.2.6.7.

Kapcsolódó egyéb rendezvények és események, valamint azok kockázata

A rendezvényhez nem kapcsolódik további esemény.
4.3.

KIÜRÍTÉS - MENEKÍTÉS

4.3.1. Teljes és részleges kiürítés
4.3.1.1.
Kiürítés tűz esetén
Amennyiben tűzesemény kialakulása miatt szükséges a rendezvény vagy annak jól elhatárolható
része, úgy gondoskodni kell a kiürítésről.
4.3.1.2.

Kiürítés nem várt esemény bekövetkezése esetén

A kiürítést nem várt esemény bekövetkezésekor (tűzeset, bombariadó, tömegverekedés, stb.) a
veszélyeztetett helyről a kiürítési tervben foglaltak szerint a biztonsági személyzet elvégzi. A
veszélyeztetett területet (nézőtér) a teljes résztvevő létszám 4 perc alatt képes elhagyni. A
tömegtájékoztató technikai berendezéseken keresztül történik a rendezvényen résztvevők
tájékoztatása. A menekülést a biztonsági személyzet irányítja, és a biztonsági vezető koordinálja. A
közlekedő utakon történő átkelésnél kiemelt figyelmet fordítunk a kiérkező mentőegységek
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akadálymentes felvonulására. Az esetlegesen szüleiket elvesztő, egyedül menekülő gyermekek
részére gyülekezési pontot jelölünk ki, melyről a hangosbeszélőn keresztül tájékoztatjuk a szülőket.
4.3.1.3.

Kiürítés előre látható esemény esetén

A kiürítést előre várható esemény bekövetkezése esetén (időjárás, áradás, stb.) a felelős
rendezvényszervező rendeli el, és ellenőrzése alatt a műszaki vezető koordinálja.
Tömegtájékoztató berendezések segítségével adunk tájékoztatást és iránymutatást a
rendezvényen résztvevők részére. A tájékoztatással párhuzamosan intézkedünk a vendéglátó és
kereskedelmi egységek bezárásáról, illetőleg a foglalkoztatók, játszóházak megszüntetéséről. A
rendezvény helyszínét a várható esemény bekövetkezése előtt legkésőbb 30 perccel bezárjuk. A
zárást követően a biztonsági személyzet a helyszínt átvizsgálja és gondoskodik az őrzésről.
4.3.1.4.
Kiürítést követő feladatok
A kiürítést követően a biztonsági személyzet gondoskodik a vagyonbiztonság garantálásáról,
szükség szerint együttműködve a rendőrség, és a tűzoltóság munkatársaival. Amennyiben a
rendezvény igényli, úgy tételes jegyzőkönyv kerül felvételre, melyben rögzítésre kerülnek az
eseményhelyszínen található eszközök, azok állapota, darabszáma, megkönnyítve a
tulajdonosoknak való visszajuttatást.
4.3.2.

Kiürítés számítások
A menekülési lehetőség elsődleges célja, hogy a tűz vagy más nem várt esemény (pl. bombariadó,
váratlan szélsőséges időjárási körülmények) bekövetkezése esetén biztosítsa a szabadtéri
rendezvény, fenti eseménnyel veszélyeztetett területének elhagyását, a személyek biztonságos
területre jutását. A kiürítési változatok, menekülési stratégiák nem alapozhatóak kifejezetten csak
a mentésben résztvevők (rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat) segítségére, közreműködésére. A
személyek mozgásképessége nagymértékben befolyásolja a menekülést és a mentést.
A rendezvény helyszínek a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Szabadtéri Tömegrendezvények alapján
került kialakításra, mely igazolására a csatolt méretezett helyszínrajzok szolgálnak.
A kiürítés számítás a mellékelt helyszínrajzban foglalt paraméterek alapján került meghatározásra,
mely megfelel az 54/2011 (XII. 5.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi
Szabályzatban foglaltaknak.
A rendezvény helyszíne az Alcsúti Arborétum, mely igénybevett alapterületei az alábbiak:
• Kápolna mini színpad:
3098 m2
• Nagyszínpad:
8544 m2
• Kisszínpad:
4118 m2
• Rippel fivérek cirkusza
900 m2 (szabadterület)
• Egyéb felhasznált területek ~1100 m2
A rendezvény összesített alapterülete hozzávetőlegesen: 17.760 m2
A kiürítés igazolása a rendezvényhelyszínekre készült alapvetően.
Rendezvényhelyszín: a szabadtéri rendezvény területének azon része, ahol megvalósul a
műsorszolgáltatás, előadás, bemutató, egyéb esemény, aktivitás, tevékenység, amely elsősorban
a célja a résztvevők odaérkezésének, és/vagy ahol várható a résztvevők koncentrálódása, beleértve
a résztvevők által elfoglalt szervesen kapcsolódó területrészt is.
A menekülésre, kiürítésre nem alkalmas a zsákutca, az erdős, sűrűn bokrokkal borított terület,
valamint a mocsár, ingovány, láp, és 30 cm-nél magasabb fűvel borított területet, ahol a gyalogos
közlekedés korlátozott. A menekülésre figyelembe vett útvonal, terület szabad magasságát nem
korlátozhatja 1,90 m alá belógó, benyúló faág, egyéb tárgy, berendezés, ami a menekülést
akadályozhatja.
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A szabadtéri rendezvény terület kiüríthetőségének igazolása céljából, a szabadtéri rendezvény
valamennyi rendezvény helyszínek kiüríthetőségét egyenként igazolni kell. A rendezvény
helyszínek kiürítésének egymásra hatását, azok tervezése és igazolása során figyelembe kell venni.
A rendezvény helyszínek egyenként kiüríthetőek nincs egymásra gyakorolt korlátozó hatásuk. A két
helyszín közti szabad tér önmagában képes az ott tartózkodók befogadására.
A rendezvény helyszínek esetében a színpadi, illetőleg nézőtéri elrendezéssel igazolható módon
történő kialakítás mind a három színpad kapcsán valósul meg.
KÁPOLNA – MINI SZÍNPAD
Teljes terület
Nézőtér területe hozzávetőlegesen: 3.100 m2
Normatív tömegsűrűség maximuma: 4 fő/m2
Áteresztőképes szabad szélességek teljes területen kerekített: 18,0 m
Kápolna mellett: 9,0 m
Lámpák között: 6,0 m
Kápolna mögött: 3,0 m
Legtávolabbi úthossz: 50,0 m
Haladási sebesség: 65,95 m/perc
Korrekciós tényező füves terület, zöldfelület esetén: 0,9
Korrekciós tényező gasztronómiai rendezvény (könnyűzenei koncert): 1,0
Relatív tömegsűrűség a teljes területhez arányosítva: 0,5 fő/m 2 alatt
Számításban használt korrekcióst tényezővel csökkentett haladási sebesség: 59,35 m/perc
Kiürítés számítással igazolt együttes legnagyobb befogadóképesség 1.000 fő, mely 1,5 perc
időtartam alatt képes elhagyni a rendezvényhelyszín teljes területét.
NAGYSZÍNPAD
Teljes terület
Nézőtér területe hozzávetőlegesen: 8.544 m2
Normatív tömegsűrűség maximuma: 4 fő/m2
Áteresztőképes szabad szélességek teljes területen kerekített: 61,0 m
Színpaddal szemben: 16,00 m és 22,00 m
Színpad rendezői jobb: 23,00 m
Legtávolabbi úthossz: 79,00 m
Haladási sebesség: 49,60 m/perc
Korrekciós tényező napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény: 0,8
Korrekciós tényező gasztronómiai rendezvény (könnyűzenei koncert): 1,0
Korrekciós tényező füves terület, zöldfelület esetén: 0,9
Haladási sebesség a korrekciós tényezők figyelembevételével: 35,712 m/perc
Relatív tömegsűrűség a teljes területhez arányosítva: 1-2 fő/m2 között
Kiürítés számítással igazolt együttes legnagyobb befogadóképesség 10.000 fő, mely 4 perc
időtartam alatt képes elhagyni a rendezvényhelyszín teljes területét.
KISSZÍNPAD
Teljes terület
Nézőtér területe hozzávetőlegesen: 4.118 m2
Normatív tömegsűrűség maximuma: 4 fő/m2
Áteresztőképes szabad szélességek teljes területen: 28,0 m
Színpad rendezői jobb: 22,0 m
Színpaddal szemben: 6,0 m
Legtávolabbi úthossz: 53,0 m
Haladási sebesség: 65,95 m/perc
Korrekciós tényező napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény: 0,8
Korrekciós tényező gasztronómiai rendezvény (könnyűzenei koncert): 1,0
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Korrekciós tényező füves terület, zöldfelület esetén: 0,9
Haladási sebesség a korrekciós tényezők figyelembevételével: 47,484 m/perc
Relatív tömegsűrűség a teljes területhez arányosítva: 1 fő/m2 alatt
Kiürítés számítással igazolt együttes legnagyobb befogadóképesség 4.000 fő, mely 3,43 perc
időtartam alatt képes elhagyni a rendezvényhelyszín teljes területét.

4.4.

VEZETÉSI TÖRZS – OPERATÍV IRÁNYÍTÁSI KÖZPONT
A rendezvény kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvény kategóriába tartozik, ennek megfelelően
területén operatív irányítási központ kerül kialakításra.
Az Operatív Irányítási Központ egy olyan irányítási központ, ahol a legfontosabb biztonsági és
üzemeltetési szempontból kiemelkedő szereppel bíró közreműködő belső, illetve külső
közreműködők egy-egy delegált vezetője foglal helyet, és saját szakterületének ügyvitelébe
becsatlakozva kapcsolatot tart a helyszínen tartózkodó társszervezetekkel, egy esetleges
veszélyhelyzet esetén irányítási központként szolgál és irányítja az élet- és vagyonvédelmet. A
Központ jól felszerelt eszközparkkal bír, minden a rendezvény kapcsán releváns adat ide fut be a
gyors és hatékony döntéshozatal segítésért. Az OIK központ elektromos hálózattól független,
telefonnal, mobiltelefonnal, URH rádióval, hangosbemondóval, tömegszámlálóval stb. felszerelt.

4.5.
4.5.1.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
Mentési engedély
A rendezvényt biztosító mentőszolgálat a Smart Hospital Egészségügyi Szolgáltató Kft. Mentési
Terv készítése az egészségügyi szolgálatot ellátó szervezet kötelezettsége, annak határidőre
történő elkészítésére illetőleg tartalmi megfelelősségére nincs ráhatása a
rendezvényszervezőnek.
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5. MELLÉKLETEK
5.1.

Fontosabb definíciók

5.2.

Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére

5.3.

Kiürítésszámítások

5.4.

Nyilatkozat a rendezvény egyidejű befogadóképességéről

5.5.

Menekülési terv

5.6.

Tűzvédelmi oktatási napló

5.7.

Tűzoltó készülékek nyilvántartása

5.8.

Gázpalack nyilvántartás

5.9.

Felelős rendezvényszervezők beosztása

5.10.

Programtervezet

5.11.

Tűzoltó szolgálatszervezés

5.12.

Tanúsítványok
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5.1. Fontosabb definíciók
Az alábbiakban kerülnek bemutatásra mindazon fontos definíciók, melyek jelen biztonsági terv során releváns
tartalommal bírnak.
Fogalmi definíciók
Tűzvédelmi alapfogalmak
Tűzmegelőzés
A tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás
alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó
tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére
irányuló tevékenység.
Tűz
Minden tűz esetén végbemenő folyamat alapja az égés. Tűznek, illetve tűzesetnek nevezzük azt az
égési folyamatot, amely veszélyt jelent az életre, anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz.
Tűz az anyagi javak pusztulásával, az emberi élet, egészség veszélyeztetésével járó, ember által nem
kívánt, időben és térben nem korlátozott és nem ellenőrzött égési folyamat.
Égés
Égésnek nevezzük azt a kémiai folyamatot, melynek során az éghető anyag oxigénnel egyesül,
miközben hő és legtöbb esetben, fény formájában energia szabadul fel.
Tűzoltási feladat
A veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak
védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen
veszélyének elhárítása.
Tűzvizsgálat
A tűzoltóságnak azon szakmai tevékenysége, amely a tűz keletkezési idejének, helyének és okának
felderítésére irányul.
Tűzveszélyességi osztály
Veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok (tűzszakaszok), épületek, építmények,
létesítmények besorolására meghatározott kategória, a bennük folytatott tevékenység során
előállított, feldolgozott, használt vagy tárolt anyagok jellemzői, valamint az alkalmazott technológiai
folyamat tűzveszélyessége, egyes esetekben – (lakó- és közösségi épületek, stb.) – a rendeltetés
alapján.
Kiürítés
Az épületben, épületen, speciális építményben, szabadtéren tartózkodó személyek eltávozása,
eltávolítása tűz esetén, ami a tartózkodási hely elhagyásától az átmeneti védett tér vagy a
biztonságos tér eléréséig tart.
Kiürítési útvonal
A kiürítésre számításba vett útvonal.
Kiürítési időtartam
A kiürítésre számításba vett időtartam.
Tűzoltási felvonulási út
A tűzoltási felvonulási terület megközelítésére szolgáló, megfelelő teherbírású, szilárd burkolatú,
legalább két nyomvonal szélességű, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas út.
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Tűzoltási felvonulási terület
Az épületek tűzoltására, mentésére szolgáló a homlokzat előtt létesített, megfelelő teherbírású,
szilárd burkolatú, legalább két nyomvonal szélességű terület (út) - amelynek méretét a tűzvédelmi
szakhatóság állapítja meg – s amely a tűzoltás technikai eszközeinek (emelőkosaras gépjármű,
gépezetes létra, gépjárműfecskendő (k), és a tűzoltóegységek a rendeltetésszerű működésének
feltételeit biztosítja.
Mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyek
Ide tartoznak mindazon személyek, akik fizikai, vagy szellemi állapotuk miatt korlátozottan alkalmasak
az önálló cselekvésre, mozgásra.
Mozgásukban korlátozott személyek
Akik fizikai állapotuk miatt valamely környezeti hatást nem képesek befogadni (vakok és gyengén látók
stb.), és veszélyhelyzet esetén a szükséges cselekvést megfelelően gyorsan nem képesek végrehajtani.
Cselekvőképességükben korlátozott személyek
Akik koruknál (0-10 éves korig, vagy 80 év felett fizikai állapotuktól függetlenül), vagy szellemi
állapotuknál fogva veszélyhelyzetre nem tudnak megfelelően reagálni.
Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség
Egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességgel rendelkező helyiség, amely falakkal
lehatárolt.
Katasztrófa
Amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti
környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a
kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt
szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges
intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és
szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli.
Tűz keletkezési okok
Elektromos energia (villámcsapás, vezetékek túlterhelése, rövidzárlat, hibás kapcsolás,
elektromos szikra, stb.)
Nyílt láng (hegesztés, szabadban történő tüzelés, nyílt lángú világítóeszköz, húsfüstölés stb.)
Öngyulladás (növényi anyagokban, szerves folyadékokban akkumlálódott hő, kémiai
anyagok vegyi reakciója)
Hő-termelő berendezés (tüzelő-, fűtőberendezések, szárító berendezések túlhevülése,
hőátadása, füstcső hibája, kipattanó szikra stb.)
Dohányzás (gyakori keletkezési ok, ezért a nyílt lángtól elkülönítve önálló keletkezési okként
szerepel; a dohányzás során alkalmazott nyílt lángtól és az égő dohányneműtől keletkezett
tüzek esetén kódolandó)
Technológiai hiba (hibás technológia, előírások megszegése, építési hiba, túlterhelés stb.)
Robbanás (porrobbanás, palackok, pirotechnikai anyagok stb.)
Villámtevékenységből fakadó (villámbecsapási hőből keletkező tüzek)
Egyéb (fenyőfa-karácsonyfa tűz, gépjármű tűzeset)
Ismeretlen (az Áe. szabályai szerint lefolytatott eljárás során a tűz keletkezési oka és
körülményei minden lehetséges törvényes bizonyítási eszköz alkalmazása ellenére sem
állapítható meg, illetve az olyan esetek, amikor egyidejűleg több keletkezési ok is
feltételezhető, de egyik sem bizonyítható, ilyenkor a tűz keletkezési oka megállapítottan
ismeretlen lesz. Ha a tűz keletkezési oka és körülményei bizonyítékok alapján
megállapíthatóak, de nem bizonyíthatóak, akkor a keletkezés körülményeit csak vélelmezni
lehet, ilyenkor is a keletkezési ok ismeretlen lesz, de az adatlapon a vélelmezett keletkezési
okot is meg kell jelölni)
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Szabadtéri Tömegrendezvényekre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben megfogalmazott alapfogalmak
Átbocsátó képesség (k)
A menekülő személyek menekülési képességétől és a menekülésre számításba vett útvonal adott
szakaszának szabad szélességétől függően az egységnyi szabad szélességen, egységnyi idő alatt
áthaladó személyek száma. [fő/m/min]
Haladási sebesség (v)
A menekülő személyek menekülési képességétől, a rendezvény, esemény típusától, és egyéb külső
körülményektől, illetve a rendezvény helyszínén várható maximális létszámtól és létszámsűrűségtől
függő átlagsebesség. [m/min]
Kezdeti szabad menekülési szélesség
Az összefüggő tömeget határoló vonal azon szakaszainak összessége, amelyen keresztül a
személyek menekülhetnek. (m)
Kiürítendő terület
A tűz, veszélyforrás 40 méteres sugarú környezete. [m2]
Kiürítési időtartam (t)
A tényleges számított, a kiürítendő terület elhagyásához szükséges idő. [min]
Kiürítési változat
A szabadtéri rendezvény terület, rendezvény helyszín kiüríthetőségének vizsgálata során felállított
menekülési útvonalterv.
Létszámsűrűség (D)
A szabadtéri rendezvény terület, rendezvény helyszín kiürítendő területének alapterületére vetített
fajlagos létszám. [fő/m2]
Menekülésre számításba vett útvonal hossza (s)
A menekülő személyek által bejárandó útvonal – a vonatkozó TvMI-ben foglalt elvek szerint mért –
hossza. [m]
Minimális menekülési szélesség
Az a szélesség, amelyen keresztül a rendezvény helyszínen a menekülésre számításba vett
összefüggő tömeg, a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó
képessége alapján 4 perc alatt képes áthaladni. (m)
Összefüggő tömeg
Személyek csoportja, amelyen belül a fajlagos létszámsűrűség meghaladja a 0,5 fő/m 2 -t.
Összefüggő tömeg 40 méteres környezete
Az összefüggő tömeg kezdeti szabad menekülési szélességét képező vonal minden pontjától mért
40 méter távolságon belüli, személyek közlekedésére, menekülésére alkalmas területek összessége.
Felelős rendezvény szervező
A rendezvény teljes időtartama alatt a rendezvény helyszínén tartózkodó olyan személy(ek), aki
teljes hatáskörrel utasíthatja a rendezvény biztosításában résztvevő személyeket, a rendezvény
során fellépő előadókat, valamint zenekarokat, kapcsolatot tart a mentésbe bevonható szervekkel,
figyelemmel kíséri az időjárási körülmények változását, és leállítja a rendezvény további folytatását,
ha résztvevők életét vagy testi épségét veszélyeztető helyzet várható vagy kialakult. /Megjegyzés:
A felelős rendezvény szervező a helyszínen tartózkodik. A több egymást követő napot felölelő
rendezvényeknél, a rendezvény minden egyes napjára, akár azon belüli időszakára vonatkozóan ki
kell jelölni a felelős rendezvény szervezőt. Ez nem feltétlenül egyetlen személy kell, hogy legyen,
azok válthatják egymást.
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Rendezvény helyszín
A szabadtéri rendezvény területének azon része, ahol a létszámsűrűség meghaladja a 0,5 fő/m2 -t
és megvalósul a műsorszolgáltatás, előadás, bemutató, kiállítás, vásár, egyéb esemény, aktivitás,
tevékenység, amelynek elsősorban a célja a résztvevők odaérkezésének, és/vagy ahol a résztvevők
koncentrálódása várható, beleértve a résztvevők által elfoglalt szervesen kapcsolódó területrészt
is. Megjegyzés: Rendezvény helyszínnek minősül a teljesség igénye nélkül a színpad és az előtte
kialakított, fenntartott nézőtér területe, ugyanígy a nem színpad alkalmazásával kialakított
műsorszolgáltatás, előadás, bemutató és a kapcsolódó nézőtér területe, valamint a gyülekezési
pontok területe.
Szabad szélesség (lsz)
A szabadtéri rendezvény menekülésre figyelembe vett útvonalainak számításba vett összesített
legszűkebb keresztmetszetet adó szabad szélessége. [m] Megjegyzés: a szabad szélesség
meghatározásának módját a 8. ábra tartalmazza.
Technikai közlekedő
Olyan közlekedő folyosó, mely a rendezvény helyszín nézőterén belül, a nézőtértől fizikailag
elválasztva, a résztvevők között húzódik és, amely teljes biztonsággal képes megteremteni a
technikai személyzet, biztonsági személyzet, tűzoltó személyzet, egészségügyi szolgálat, illetőleg a
rendezvény lebonyolításában dolgozó egyéb személyzet közlekedését, valamint a résztvevők
biztonsága érdekében kifejtett feladatok ellátását.
Világító menekülési biztonsági jel
Olyan kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító biztonsági jel, amely a menekülés irányát
mutatja a szabadtéri rendezvény menekülésre figyelembe vett közlekedési útvonalain, és amely
legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a
céljának megfelelő fény kibocsátására.
Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról – a dokumentáció
szempontjából releváns alapfogalmai
Állvány jellegű építmény
Olyan építmény, melynek tartószerkezete a használati célnak megfelelő állékonysági
teljesítményre méretezett, külső térelhatároló falszerkezettel nem rendelkezik, az
építményen bizonyos magasságban rendeltetést és emberi tartózkodásra szolgáló
járófelületet alakítanak ki.
Átmeneti védett tér
A tartózkodás helye szerinti építményszinten kialakított helyiség, helyiségcsoport vagy tér,
amely kialakításával tűz esetén az oda menekülő vagy menekített személyek biztonságát
átmenetileg, a mentés végrehajtásáig biztosítja.
Biztonsági jel
Meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával létrehozott,
rögzített elhelyezésű jel, amely a menekülést segíti, veszélyre figyelmeztet, tevékenységet,
magatartást tilt, valamint a tűzjelzéshez és oltáshoz szükséges berendezések, eszközök
helyét jelöli
Biztonsági tápellátás
A biztonsági tápforrásról történő villamosenergia-ellátás.
Biztonsági tápforrás
A normál tápforrás kiesése esetén a tűzeseti fogyasztókat előírt ideig ellátó tápforrás.
Érintett műszaki megoldás
Jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt tűzvédelmi berendezés, rendszer,
készülék, szerkezet, valamint az e rendelet szerint felülvizsgálat tárgyát képező rendszer.

57

Vál-Völgyi Zsúr 2022 | Tűzvédelmi Szabályzat

Mb/2022/04/26-ZA

Figyelmeztető jel
Olyan biztonsági jel, amely valamely veszélyforrásra hívja fel a figyelmet.
Karbantartás
Mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki
megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása, meghibásodásának
megelőzése, valamint ezek dokumentálása.
Kiegészítő tábla
A biztonsági jellel együtt alkalmazott, kiegészítő információt adó tábla.
Kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvény
A 10 000 főt, vagy a 20 000 m2-nél nagyobb területet meghaladó, épületen kívüli területen
megtartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló
kormányrendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvény.
Kiürítés első szakasza
A menekülés azon része, amely a tartózkodási helytől a menekülési útvonal eléréséig vagy
– ha az menekülési útvonal igénybevétele nélkül biztosítható az átmeneti védett térbe vagy
a biztonságos térbe jutásig tart.
Kiürítés második szakasza
A menekülés azon része, amely a menekülési útvonal elérésétől a biztonságos térbe vagy
átmeneti védett térbe jutásig tart.
Menekülési jel
Olyan biztonsági jel, amely a menekülésre szolgáló kijárat, vészkijárat helyét és az
építményben, épületen belül vagy a szabadtéren – a közlekedési (kijárati) úton – annak
irányát mutatja.
Menekülési útvonal
A menekülő személyek által igénybe vett közlekedési útvonal, amely kialakításával tűz
esetén a kiürítés második szakaszában – tömegtartózkodásra szolgáló helyiség esetén a
helyiség kiürítésére szolgáló nyílászárót követő útvonalon – biztosítja a menekülő
személyek biztonságát a meneküléshez szükséges időtartamig.
Nem éghető anyag
Szervetlen vagy alacsony szervesanyag-tartalmú anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete
a vonatkozó műszaki eljárásban a meghatározási hőmérséklethatárig nem állapítható meg,
valamint az A1 és A2 tűzvédelmi osztályba sorolt építőanyag.
Norma szerinti villámvédelem
Az MSZ EN 62305 szabvány szerint kialakított villámvédelmi rendszer.
Normál tápellátás
A normál tápforrásról történő villamosenergia-ellátás.
Normál tápforrás
Villamos energiával működő fogyasztókat ellátó tápforrás.
Önállóan menekülésre képes személy
Olyan menekülő személy, aki életkora, értelmi és fizikai-egészségi állapota alapján önállóan,
esetleg kiegészítő irányítás mellett képes a menekülésre és menekülését nem gátolja
kényszertartózkodás miatt külső korlátozás.
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Ponyvaszerkezetű építmény
Olyan építmény, amelynek az időjárási hatások elleni védelemre szolgáló héjazat anyaga
természetes vagy mesterséges szálakból szövéssel vagy a szövést helyettesítő egyéb
technológiával készült, felületi terhek hordására képes, külső térelhatároló szerkezetként
részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel a használat feltételeit biztosítja.
Szabadtéri rendezvény területe
Természetes vagy mesterséges módon a mozgást korlátozva körülhatárolt rendezvény
esetén a körülhatárolással közrezárt terület, a nem körülhatárolt terület esetén a
rendezvény szervezője által felelősen kijelölt terület.
Tömegtartózkodásra szolgáló épület
Épületnek minősülő, tömegtartózkodásra szolgáló építmény.
Tűzeseti főkapcsoló
A tűzeseti lekapcsolás megvalósítására alkalmazott kézi- vagy távműködtetésű kapcsoló.
Tűzeseti lekapcsolás
Az építmény villamos energiával működő fogyasztóinak egy helyről, egy vagy több
csoportban történő helyi vagy villamos távműködtetésű lekapcsolása a villamos
tápellátásról.
Üzemeltető
A létesítmény, épület vagy épületrész üzemeltetését ellátó, az üzemeltetés során a tűz
elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
18. §-ában meghatározott követelmények biztosításáért felelős személy vagy szervezet.
Vészkijárat
Üzemszerűen nem használt, de a kiürítés során figyelembe vett kijárat
Elektromos hálózat fogalmi definíciói
Érintésvédelem
Az üzemeltető köteles a szabványokban foglaltak alapján az elégséges érintésvédelemről
gondoskodni. A felhasználók kötelesek a szabványokban és az üzemeltető által előírt érintésvédelmi
megoldásokat használni. Minden esetben hálózati viszonyok mellett, érintésvédelmi mérést kell
végezni, és dokumentálni. Minden nem villamos fémszerkezetet EPH-ba be kell kötni, és maximum
30 Ohmos földelést kell létesíteni, és az üzemeltető határozza meg, hogy az üzemi földeléssel
összekötésre kerül-e.
Középfeszültségű vételezés
A betápláló fővezeték 10 kV-20kV csatlakozik le és látja el a rendezvényt. Minden esetben kiviteli
terv alapján. Ennek alapján üzemviteli megállapodást kell kötni.
Kisfeszültségű vételezés
A betápláló fővezeték 0, 4 kV-ra csatlakozik és látja el a rendezvényt. Nem minden esetben kiviteli
terv köteles.
Transzformátor állomás
Az a villamos berendezés, amely középfeszültségű vételezéskor kisfeszültségre alakítja át a villamos
energiát.
Fővezeték
Az a vezetékrendszer, mely kisfeszültségen illetve középfeszültségen méretlen villamos energiát
szállít. A fővezetéken 1%-nál nem lehet nagyobb a feszültségesés.
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Gerincvezeték
Az a vezeték rendszer, amely kisfeszültségen közvetlen ellátja a felhasználókat.
Egyéb vezeték rendszer
Az a vezeték rendszer, amely 63A alatti felhasználókat lát el. (tömlőkábel jellegű vezeték) 63 A és
alatti védelmi berendezések csak kismegszakító jellegűek lehetnek.
Középfeszültségű védelmi berendezés
Az a berendezés, amely a középfeszültségű kábelszakaszt illetve közép/kisfeszültségű berendezést
túlterhelés és zárlat ellen véd. Primer patron védelem esetén, 20 kV-on maximum 30 A, 10 kV-on
maximum 63 A. Megszakító esetén az áramszolgáltató által meghatározott értékek.
Kisfeszültségű védelmi berendezés
Az a berendezés, amely a kisfeszültségű kábelszakaszokat, fogyasztókat érintésvédelmi, túlterhelés
és zárlat ellen védi.
Áramvédő kapcsoló
Az a berendezés, amely a felhasználókat közvetlen védi meghibásodás esetén az áramütés ellen. 32
A és az alatt minden fogyasztót minimum 100 mA-es FI relével védeni kell.
Aggregátoros üzem
Amikor a fesztivál vagy valamelyik része szigetüzembe működik. A rendezvényen csak olyan
személy üzemeltethet aggregátort, aki megfelelő dokumentumokkal rendelkezik az aggregátor
üzemeltetéséhez. 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendeletben meghatározott kódszám: 74,
7411, 7491. 10 kVA- nél kisebb aggregátor üzemeltetéséhez könnyűgépkezelő 10 kVA- nél nagyobb
aggregátor üzemeltetéséhez nehézgépkezelő OKJ bizonyítvány szükséges.
Villámvédelem
Minden 8m-nél magasabb és 300 fő befogadásánál nagyobb építményt villám védelemmel kell
ellátni.
EPH - Egyen potenciálra hozó hálózat
Minden olyan fémszerkezetet, amely nem villamos berendezés közvetlen tartozéka, EPH hálózatba
kell kötni és számottevő földelést kell létesíteni. EPH vezeték keresztmetszete 16 n mm réz vezeték
Veszélyes időjárás
Veszélyességi szintek
A figyelmeztetések és a riasztások során 3 veszélyességi szintet különböztetünk meg. Ha nem
várható a meghatározott kritériumoknak megfelelő veszélyes jelenség, az adott régió zöld színnel
jelenik meg.
Első szint (sárga)
Az ebbe a kategóriába sorolt időjárási események nem szokatlanok, de potenciális veszélyt
jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak
jobban kitett tevékenységek során. Különösen a bizonytalanabb kimenetelű, gyorsan változó
időjárási helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és részletesebben tájékozódni a várható
időjárás felől.
Második szint (narancs)
Veszélyt hordozó időjárási jelenség, amely káreseményekhez vezethet, vagy akár személyi sérülést,
balesetet is okozhat. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk nagyon körültekintőek,
vigyázzunk saját biztonságunkra és értékeinkre. Részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról.
Kövessük a megbízható média által közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait.

60

Vál-Völgyi Zsúr 2022 | Tűzvédelmi Szabályzat

Mb/2022/04/26-ZA

Harmadik szint (piros)
Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető időjárási jelenségek,
amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk
különös figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a
legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessük a
hatóságok utasításait. Tartózkodjunk biztonságos helyen. A veszélyjelzés e legmagasabb (piros)
szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek.
Szélcsend
Gyenge szél
Mérsékelt szél
Élénk szél
Erős szél
Viharos szél
Erős vihar
Orkán

0 m/s
0 km/h
nincs teendő
1-3 m/s
4-11 km/h
nincs teendő
4-7 m/s
15-25 km/h
tájékoztatási küszöbérték
8-11 m/s
29-40 km/h
részleges felkészülés szint
Operatív felkészülési szint a 40 km/h
12-16 m/s
43-58km/h
részleges beavatkozás
17-24 m/s
61-86km/h
nagyarányú beavatkozás
25-32 m/s
90-115 km/h
teljes beavatkozás
33- m/s
119- km/h
teljes beavatkozás

A veszélyes időjárási események és a riasztásokhoz kapcsolódó kritériumok:
Heves zivatar
Egy zivatart akkor tekintünk "hevesnek", ha az alábbiak közül legalább az egyik fennáll:
a legerősebb széllökések meghaladják a 90 km/h-t ("károkozó szél")
a jég átmérője meghaladja a 2 cm-t ("nagyméretű jég")
Első szintű (citromsárga) jelzést olyan esetekben alkalmazunk, amikor rendszerint rövid életű,
izolált (néhol előforduló) heves zivatar várható. Gyakran ilyen típusú időjárási helyzetekben
akár több helyen is kialakulhat intenzívebb zivatartevékenység, a meteorológiai feltételek
pedig potenciálisan megengedik, hogy néhol az intenzívebb zivatarok akár a heves kategóriát
elérő fokozatot is elérjék. (Ezekben az esetekben egy-egy helyen a zivatarokat kísérő várt
legerősebb széllökés vagy a jégméret a heves zivatarnak megfelelő küszöbérték közelében,
esetleg kissé e fölött alakulhat, de a heves kategóriának megfelelő kísérő jelenségek várhatóan
csak kis területre és rövid időre korlátozódnak.) A szóban forgó helyzetekben egy adott pont
környezetében a zivatarhoz társuló heves események bekövetkezési kockázata alacsony.
Második szintű (narancssárga színű) jelzést azokban az esetekben alkalmazzuk, amikor
hosszabb életű, rendszerint jól "szervezett" heves zivatarok várhatók. Második szintű jelzés
esetén előfordulhatnak olyan esetek is, amikor bár nem hosszú életű heves zivatarokról van
szó, de intenzitásuk extrém is lehet, így akár 5 cm-t meghaladó jégméretet, vagy 120 km/h-t
meghaladó széllökést eredményezhetnek. Második szintű jelzés esetén a várt, heves zivatarok
által érintett területi lefedettség nagyobb, mint az első szintű jelzés esetén, ilyenkor egy adott
pont környezetében a bekövetkezési kockázat már magasabb (közepes) az első szinthez képest.
Veszélyjelzés harmadik szintje (piros) esetén a várt heves zivatarok jól szervezett, hosszú életű
zivatarrendszert (ún. squall-line) alkotnak, és többfelé eredményezhetnek 90 km/h-t
meghaladó széllökéseket. A legmagasabb fokozatú jelzés esetén a heves zivatarok nagy
területen okozhatnak heves szélrohamokat, így egy adott pont környezetében a bekövetkezési
kockázat magas.
Felhőszakadás
Felhőszakadásról olyan esetben beszélünk, amikor lokálisan, rövid idő alatt (általában 30-60
perc, de akár 2-3 óra is lehet) 25-30 mm-t meghaladó csapadékmennyiség hullik. Tehát,
amennyiben az időjárási feltételek adottak ahhoz, hogy intenzív záporok, zivatarok kísérő
jelenségeként rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék (> 25-30 mm) hulljon, az OMSZ
felhőszakadásra vonatkozó veszélyjelzést ad ki.
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A veszélyjelzés első (sárga) szintje esetén az intenzív záporok, zivatarok kis területre
korlátozódva eredményezhetnek nagy mennyiségű, 25-30 mm-t meghaladó csapadékot. Egykét helyen - kisebb körzetekben - kis valószínűséggel 50 mm-t meghaladó csapadékösszeg is
hullhat.
Második (narancs) szintű veszélyjelzés kiadására olyan időjárási helyzetekben kerül sor, amikor
a légköri feltételek adottak ahhoz, hogy az előforduló intenzív záporokhoz, zivatarokhoz
kötődően, helyenként, vagy akár több helyen 50 mm-t meghaladó csapadékmennyiség essen.
Gyakran előfordulhat, hogy a veszélyeztetett terület behatárolására már csak az időjárási
radarok mérései alapján, a csapadék hullásának kezdetén van lehetőség!
.

Széllökés
A széllökésekre kiadott veszélyjelzés a nagyobb területre várhatóan jellemző - nem lokális, az
intenzív záporokhoz, zivatarokhoz nem kapcsolódó - legerősebb széllökésekre, a felszín feletti
10 m-es magasságra és általában az alacsonyabban fekvő területekre (300-400 m alatti
tengerszint feletti magasságú területekre) vonatkozik.
Első szintű (sárga) veszélyjelzés esetén az érintett területen a várt legerősebb széllökések
meghaladhatják a 70 km/h-t, de egy-egy esetben akár 90 km/h körüli értéket is elérheti.
Második szintű (narancs) veszélyjelzés esetén a legerősebb széllökések már meghaladhatják a
90 km/h, de néhol akár a 110 km/h körüli értéket is elérhetik.
A harmadik (piros) szintű veszélyjelzés esetén, nagy területen 110 km/h feletti széllökések
várhatóak.
Fontos tudni, hogy a domb- és hegytetőkön, nyílt, kiterjedt vízfelületeken, orográfia vagy
beépítettség által leszűkült szélcsatornákban a nagyobb térségre jellemző szélviszonyoknál
erősebb széllökések is előfordulhatnak. A veszélyjelzésnek nem célja e speciális szélklímájú
helyek legerősebb széllökéseinek előrejelzése.
Az OMSZ az élet- és vagyonvédelmi szempontból kiemelten fontos térségekben
társszervezetekkel együttműködve speciális szélelőrejelző, illetve riasztó rendszert működtet,
vagy részt vesz a szakmai kiszolgálásban (pl. Balaton- és Velencei-tavi viharjelzés).

.

Viharjelzés
A viharjelzések értelmezése az alábbi:
I. fokú viharjelzés - azaz percenként 45 sárga fényű fényfelvillanás - esetén a várható
maximális széllökések 40-60 km/óra sebességet érhetnek el.
II. fokú viharjelzés - azaz percenként 90 sárga fényű fényfelvillanás - esetén a
maximális széllökések sebessége meghaladhatja a 60 km/órát.
Az OMSZ vihar-előrejelző szolgálata a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányságnak, a BM
OKF Fődiszpécserének és a Rádiós Segélyhívó Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE),
valamint a Vízimentők Balatoni Szakszolgálata (VBSZ) által működtetett Zánka központú vízi
mentő bázisnak rendszeres meteorológiai tájékoztatást ad a vízi balesetek megelőzése
érdekében.
Tartós, nagy mennyiségű eső
A veszélyjelzés első szintjén (sárga) jellemzően legalább egy átlagos magyarországi megyének
megfelelő területre kiterjedt és hosszan tartó csapadéktevékenységhez kapcsolódóan területi
átlagban 24 óra leforgása alatt 20 mm feletti csapadék várható.
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A veszélyjelzés második szintjén (narancs) jellemzően legalább egy átlagos magyarországi
megyének megfelelő területre kiterjedt és hosszan tartó csapadéktevékenységhez
kapcsolódóan területi átlagban 24 óra leforgása alatt 30 mm feletti csapadék várható.
A veszélyjelzés harmadik szintjén (piros) jellemzően legalább egy átlagos magyarországi
megyének megfelelő területre kiterjedt és hosszan tartó csapadéktevékenységhez
kapcsolódóan területi átlagban 24 óra leforgása alatt 50 mm feletti csapadék várható.
Hőhullám
A magas hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetés első szintjén a napi középhőmérséklet
legalább egy átlagos magyarországi megyének megfelelő területen 25 és 27 fok között várható.
Második szintű figyelmeztetést adunk ki, ha a napi középhőmérséklet legalább egy átlagos
magyarországi megyének megfelelő területen tartósan (3 egymást követő napon) 25 és 27 fok
között várható, vagy ha a napi középhőmérséklet legalább egy átlagos magyarországi megyének
megfelelő területen 27 fok fölött várható.
A hőségre vonatkozó figyelmeztetés legmagasabb szintjén a napi középhőmérséklet
tartósabban legalább egy átlagos magyarországi megyének megfelelő területen (legalább 3
egymást követő napon) 27 fok fölött várható.
Tartós, sűrű köd
A levegőben kondenzálódó, majd lebegő apró vízcseppek miatt jelentősen csökkenhet a
látástávolság. 1000 m alatti látástávolság esetén ködről beszélünk. Előzetes figyelmeztetést
akkor készítünk, amikor várhatóan tartósan (több mint 6 órán át) sűrű ködre (látástávolság pár
száz méter) lehet számítani egy átlagos magyarországi megyének megfelelő területen. Meg kell
jegyezni, hogy csak a köd képződésére legérzékenyebb területeken előforduló, kis területre
korlátozódó sűrű ködre vonatkozó jelzés, annak detektálhatósága, előre jelezhetősége miatt
nem célja a veszélyjelzési rendszernek. Az ilyen, lokális hajnali, reggeli köd képződésére
hajlamos helyek tipikusan a hegyvidéki, dombvidéki területeken a völgyekben találunk.
UvB sugárzás
A nap UV index a napból a föld felszínére érkező maximális ultraibolya sugárzásnak a becslését
adja. A felszínt érő UV sugárzás mennyisége változik a nap során. Legmagasabb értékét
általában dél körül éri el, amikor az égen nincs felhőtakaró. Az UV index a nap delelésekor a
földfelszínt érő UV sugárzások következő nap várható legmagasabb értékét jelzi előre. Az index
értékei nullától tartanak felfelé, a skála 1-től 10-ig terjed. Minél nagyobb az index számértéke,
annál nagyobb annak a valószínűsége, hogy az UV sugárzás hatására egyre kevesebb idő alatt
kialakulhat a bőr, vagy a szem sérülése, károsodása. Európában nyár idején az index általában
nem haladja meg a nyolcat, de lehet magasabb is, különösen vízparti üdülőhelyeken.
Villámtevékenység és fokozott villámtevékenység
Az időjárás alakulásának megfelelően kialakulhat villámtevékenység. A villámcsapás során
kiegyenlítődő töltésmennyiség nagyságának és nagy kiegyenlítődési sebességének
köszönhetően komoly veszélyforrást jelent, több tekintetben is. Elsődleges hatásként
hőhatások, dinamikus erőhatások, illetve az elektromágneses tér hirtelen megváltozásának
köszönhető másodlagos hatások egyaránt létrejöhetnek.
Veszélyhelyzetek definiálása
Tömegpánik
Minden olyan, a tömeg mozgásából, viselkedéséből, generális cselekvési láncolatából álló
eseménysor, ami önmagát gerjesztve egyre nagyobb és nagyobb méreteket öltve az egyén
biztonságát és életét, vagyonát kockáztatja. Jellemzője, hogy gyorsan hullámszerűen különösebb
előjel nélkül is kialakulhat, az egyén saját viselkedését a tömeghez „adaptálódva” végzi, így a
perszonális cselekvést felülírja a tömegpszichózis. A tömegpánik kis csoportok és nagy tömegben
együtt tartózkodó személyek esetén is kialakulhat, a legnagyobb veszélyforrást a tömeg mozgása
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jelenti, a „csordaszellem” képes a tömegben levő (elsősorban gyengébb) személyeket fizikai
biztonságukban, illetve mentális állapotukban károsítani.
Kiürítésre okot adó jelenség
Minden olyan esemény, melynek kialakulása esetén, az egyén élete, testi épsége, vagyoni
biztonsága, vagy az őt kiszolgáló infrastruktúra veszélyeztetve van. Ide soroljuk, minden olyan
esemény kialakulását, melynek következtéből adott helyiség, vagy a teljes rendezvény területének
kiürítése szükséges.
Részleges kiürítés akkor kerül végrehajtásra, ha a rendezvény területének csak egy meghatározott
részéből válik szükségessé az ott tartózkodó személyek eltávolítása.
Teljes kiürítésnél az egész rendezvényterület vonatkozásában szükségessé válik a személyek
eltávozása, majd azt követően a vagyoni értékek mentése.
A hátramaradó vagyoni értékeket a rendőrség és a biztonsági szolgálat mindaddig őrzi, amíg a
vagyoni értékek kimentésére nem kerül sor. A rendezvény egészségügyi biztosítását ellátó
személyek sem távoznak a rendezvény helyszínről addig, amíg az esetleges sebesültek, sérültek
ellátására szükség van.
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5.2. Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére
A munkavégzés helye:
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..
A munkavégzés ideje:

………….év …………………….hó …………….nap ……………….órától
………….év …………………….hó …………….nap ……………….óráig

A tevékenység megnevezése, pontos leírása:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A munkát végzők nevei:

…………………..…….….

……..…..……….…………….

……..………………………..

Tűzvéd. szakvizsgabiz.
vagy okt. napló száma :

…………………..…….….

……..…..……….…………….

……..………………………..

A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó készüléket kell biztosítani:
□ porral oltó
□ CO2 oltó
□ habbal oltó
□ gázzal oltó
□ vízzel oltó

oltástelj.:

Az 54/2014. (XII.5) BM rendeletben foglaltak alapján, valamint a 20….. ………..……. hó …….. nap megtartott
helyszíni szemle alapján a biztonságos munkavégzés érdekében a munkavégzés során ………... méteres
környezetben az alábbi védelemről kell gondoskodni:
□ az éghető anyagokat eltávolítani
□ gyúlékony padozat védelméről gondoskodni
□ az el nem távolítható anyagokat nem éghető, megfelelő hőszigetelő anyaggal letakarni
□ a szinteken az áttöréseket leellenőrizni
□ a fali és padlónyílásokat, áttöréseket lefedni
□ munkaterület alatt tűzálló ponyvát kifeszíteni
□ a munkaterületet tűzálló paravánnal elkeríteni
□ a fal vagy mennyezet ellentétes oldalán levő éghető anyagot eltávolítani, védelméről gondoskodni
□ alaptevékenység korlátozása
□ az automatikus tűzjelző berendezést bénítani
□ a tűzveszélyes tevékenység figyelemmel kisérése a szomszédos helyiségekben
□ a munkavégzés során felügyeletet kell biztosítani
A felügyeletet biztosító személyek neve és beosztása és feladatai:
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..
A tűzveszélyes tevékenység befejezése utáni teendők:
□ a munka befejezésének jelentése az engedélyező felé
□ a tűzveszélyes munka területének utóellenőrzése a munka befejezésekor és .... óra múlva
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Egyéb előírások:
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

Sopron, ……………év …………………… hó ……..... nap
………………………………
Engedélyező
Az engedélyben felsorolt előírásokat az alábbi – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal
egészítem ki (ezen pont kitöltése akkor szükséges, ha a tevékenységet külső gazdálkodó szerv végzi és
engedélyes):
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..
A munkát végző(k) nyilatkozata:
Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a
tevékenység megkezdése előtt leellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát ismerem, a
tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem, a munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból
ellenőrzöm, a munkavégzés befejezését az engedélyező felé jelentem.
Sopron, ……………év …………………… hó ……..... nap
………………………………
munkát végzők aláírása
A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:
Az engedélyben (elsorolt előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó
készülékek, felszerelések használatát ismerem, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem.
Sopron, ……………év …………………… hó ……..... nap
………………………………
felügyeletet ellátók aláírása
A tevékenység befejezését tudomásul vettem:
Sopron, ……………év …………………… hó ……..... nap ………..óra
………………………………
engedélyt kiadó aláírása
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5.3. Kiürítésszámítások
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5.4. Nyilatkozat rendezvény együttes befogadóképességéről

70

Vál-Völgyi Zsúr 2022 | Tűzvédelmi Szabályzat

Mb/2022/04/26-ZA

5.5. Menekülési terv
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5.6. Tűzvédelmi oktatásról készült jegyzőkönyv
Készült:

Vál-Völgyi Zsúr 2022
Alcsúti Arborétum
8087 Alcsútdoboz, Kastélykert u. 2.

Dátum:
72

Az oktatásra kötelezettek megjelentek a tűzvédelmi oktatáson.
Oktató neve:

oktató aláírása
Oktatás jellege:
Az 1996. évi XXXI. Tv 22. § (3) bekezdése, valamint a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 2. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján a rendezvényre készített Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak
oktatása.
Oktatás tematikája:
1.
2.
3.

Elméleti oktatás, a rendezvény tűzvédelmi szabályzatában foglaltak
ismertetése
Kérdések átbeszélése, visszakérdezés
Gyakorlati oktatás

Az elméleti oktatás rövid leírása:
1.
2.
3.
4.
5.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak ismertetése
A dolgozók tűzvédelmi feladatainak ismertetése
A tűzvédelmi használati szabályok ismertetése
Tűzvédelmi berendezések, eszközök készenlétben tartása, használata
Rendkívüli események bekövetkezésének előjelei, azok esetén tanúsítandó
magatartás.
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Munkakör
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73

Vál-Völgyi Zsúr 2022 | Tűzvédelmi Szabályzat

Dátum

Név

Mb/2022/04/26-ZA

Munkakör
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5.7. Tűzoltó készülékek nyilvántartása
A tűzoltó készülék
Sorszáma

Típusa

Készenléti helye

Átvevő neve, telefonszáma,
egyéb megjegyzések
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Sorszáma

Típusa

Készenléti helye
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Átvevő neve, telefonszáma,
egyéb megjegyzések
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A tűzoltó készülék
Sorszáma

Típusa

Készenléti helye
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Átvevő neve, telefonszáma,
egyéb megjegyzések
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5.8. Gázpalackok nyilvántartása
Sorszám

Gázpalack alkalmazási helye

Használó neve

Használó elérhetősége
(telefonszáma)
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Kelt, …………………………………….., ……………… év ………………………………. hó …………… nap

………………………………………………………….
adatszolgáltató aláírása
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5.9. Felelős rendezvényszervezők beosztása
A TvMI 10.3:2022.06.13. sz. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv 2.2.12. pontja alapján:
„Felelős rendezvény szervező: A rendezvény teljes időtartama alatt a rendezvény helyszínén
tartózkodó olyan személy(ek), aki teljes hatáskörrel utasíthatja a rendezvény biztosításában
résztvevő személyeket, a rendezvény során fellépő előadókat, valamint zenekarokat,
kapcsolatot tart a mentésbe bevonható szervekkel, figyelemmel kíséri az időjárási
körülmények változását, és leállítja a rendezvény további folytatását, ha résztvevők életét
vagy testi épségét veszélyeztető helyzet várható vagy kialakult.
Megjegyzés: A felelős rendezvény szervező a helyszínen tartózkodik. A több egymást követő
napot felölelő rendezvényeknél, a rendezvény minden egyes napjára, akár azon belüli
időszakára vonatkozóan ki kell jelölni a felelős rendezvény szervezőt. Ez nem feltétlenül
egyetlen személy kell, hogy legyen, azok válthatják egymást.”
Dátum

Időszak

Felelős rendezvényszervező
Neve

Elérhetősége

10.00 – 24.00

Molnár Zalán

(70) 459 44 63

14.00 – 24.00

Balogh Ernő

(30) 316 69 44

10.00 – 24.00

Molnár Zalán

(70) 459 44 63

14.00 – 24.00

Balogh Ernő

(30) 316 69 44

2022.06.04.

2022.06.05.
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Programtervezet

2022.06.04. szombat – 2022.06.05. vasárnap
10.00 – 15.00

Gyermekprogramok, előadások, aláfestő zene
80

15.00 – 17.00

Kisszínpadon zenei előadók
(gyerekzenekarok, helyi zenei és táncos fellépők, kisebb magyar
együttesek)

17.00 – 24.00

Nagyszínpadon 4 magyar élő zenekar fellépés
Kisszínpadon 3 magyar kisebb zenekar fellépés
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Tűzoltó szolgálatszervezés

Tűzoltó szolgálatszervezés

Vál-Völgyi Zsúr - 2022. június 4. - 5.
EHX- 011 és NGZ-916
10:00-24:00

Dátum

Nap

2022.06.04

Szombat

Buzár F. + Lebanov A. +
Tranker T. + Huszti L.

2022.06.05

Vasárnap

Buzár F. + Szabó D. + Sipos
Zs. + Bárányos G.
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Tanúsítványok
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